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 املقدمة
فسـنا  مـن رشور أنالـلــهإن الحمد هلل نحمده ، ونستعينه ونسـتغفره، ونعـوذ ب

 فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله الـلـهوسيئات أعاملنا ، من يهده 
 . عبده ورسوله)  عليه وسلم الـلـهصىل ( ً وحده ال رشيك له ، وأشهد أن محمدا الـلـهإال 

  بـاملرحلتنيهذه فصول أعدت من أجل املساهمة يف تطوير تعليم اللغة العربية
 موجهة يف املقام األول إىل القامئني عىل تدريس وتعليم اللغة العربية نوية،و الثاالجامعية

 منها طالب شعب اللغة العربية بكليات الرتبية واآلداب يفيد ومهاراتها ، وكذلك ميكن أن
 تهـدف إىل تنميـة توجيهات وإرشادات مبا يتضمنه الكتاب من ومعاهد إعداد املعلمني ، 

وكذلك االستعانة باسرتاتيجيات التدريس أثناء قيامهم بالتـدريب .  لديهماملهارات اللغوية
 . يف الرتبية امليدانية

 

     وكانت فصول هذا الكتاب نتيجة عدة تساؤالت من واقع خربة املؤلـف بالتـدريس يف 
 . املرحلتني الجامعية ، والثانوية ، حاول املؤلف أن  يبحث عن إجابات وافية وشافية لها

 

هل واقع تعليم اللغة العربية :  التساؤالت التي فرضت نفسها ما ييل     ومن هذه
يرقى إىل الجامعية، السيام يف معاهد ومؤسسات إعداد معلم اللغة العربية باملرحلة 

،وإىل الدور الذي ينبغي أن تحققه والوظائف التي ينبغي أن تقوم بها،وميكنها ؟ منزلتها
ناهج الدراسية عىل مواجهة التحديات املطروحة؟ من أن تكون أداة فاعلة يف مساعدة امل

 أم أن هذا الواقع هو التحدي األكرب والحقيقي للمناهج الدراسية؟
 

 يوجد ضمن أنشطة كتب اللغة العربيـة باملرحلـة يندر أن   فمن حيث املنهج نجد أنه 
تحكم كـالتخطيط واملتابعـة والـاسرتاتيجيات التفكـري،  ما ينمي تعليم مهارات والجامعية

واملراقبة والتقييم، واهتامم أسئلة املناقشة مبوضوعات القراءة والقصة واألدب مبستويات 
: التــــذكر وتعــــرف الحقــــائق واملعلومــــات واقتصــــارها عــــىل كلــــامت مثــــل

 أي مـنهج واضـح للكفـاءة اللغويـةهل،وملاذا،ووضح،وبني،هذا باإلضافة إىل أنـه ال يوجـد 
 . ة متفق عليها ومحدد ، قائم عىل أسس علمية وتربوي
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ًومن حيث طرائق التدريس نجد أن هناك قصورا شديدا يف تدريس عمليات التفكـري      ً
ضمن برامج تعليم اللغة العربية باملرحلة الجامعية ، هذا باإلضافة إىل عدم وجود خطـة 
دراسية متكافئة لتعليم مهارات التفكري ضمن املـنهج الـدرايس، أو اسـتخدام طرائـق مـن 

 . تنمية مهارات الفهم القرايئ مع أهميتها شأنها
 

 التفكري كام أن املعلم يف تدريس اللغة العربية ال يلتفت إىل تعليم وتنمية مهارات
، باإلضافة إىل عدم التفاته  الثانوية بالتحديد املختلفة ، الذي يشبع رغبات طالب املرحلة

ء بعض املعلمني إىل قراءة بعض  لديهم، ولجومهارات الكفاءة اللغويةإىل تعليم وتنمية 
فقرات محتوى الكتاب املدريس لتفسري بعض الكلامت الصعبة أو التأكيد عىل بعض اآلراء 
التي يشعر املتعلم بغموضها، أو عدم قدرته عىل فهم محتواها،إذ مييل بعض املعلمني إىل 

 . ات أو كتابة ملخصات مبترسة حولهارسد املوضوع

  واملرحلـة الجامعيـةصورة الحالية لتدريس اللغة العربية باملرحلـة ومن ثم فإن ال         
الثانوية تحتاج إىل إعادة النظر مـن حيـث تحديـد أهدافـه ، واالهـتامم بتنميـة التفكـري 
واإلبداع ،ومعرفة طرائق تدريسه، األمر الذي نتج عنه ما نراه اليوم مـن ضـعف ملحـوظ 

،باإلضـافة والكفـاءة اللغويةليات التفكـري، ،وتدن واضح يف مستوى الطالب يف مامرسة عم
 . إىل معاناتهم يف الفهم القرايئ للنصوص

     ومل تعد قضية ضـعف الطـالب يف مامرسـة عمليـات التفكـري ، أو يف الفهـم القـرايئ، 
 والكتابة اإلبداعية وتدين مستوى تدريسها من القضايا املسترتة، وهذا ما أكدته الدراسات

ليست يف ميدان اللغة العربية فحسب، بـل يف ميـدان تعلـيم اللغـات  السابقة، والبحوث
 .بصفة عامة 

 

ً     باإلضافة إىل ضعف الطالب ـ الذي يكاد أن يكون عاما ـ يف اكتسابهم واسـتخدامهم 
ًللقواعد اللغوية، وأصبح النحو العريب ميثل عبئا كبريا عليهم ، دون محاولة جادة للتصدي  ً

 . لهذه املشكلة 
 بكليات شعب اللغة العربية لدى طالب اللغوية ضعف املهارات للمؤلف وقد تبني        

 تدريسهالرتبية، وكذلك طالب املرحلة الثانوية  عن طريق املالحظة الذاتية يف أثناء 
 طالب كليتي اللغة وكذلك  ، بجامعة املنيا اللغة العربية بكلية الرتبية شعبلطالب

ية واإلدارية، والرشيعة وأصول الدين بجامعة امللك خالد العربية والعلوم االجتامع
 .باململكة العربية السعودية،  والتدريس لطالب املرحلة الثانوية
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ًوينبغي التنويه إىل أن هذا الكتاب كان  اقرتاحا من أستاذي الـذي ترشفـت بـالتعلم 

،وكيـل  )الـلـهمه رح(عىل يديه الكرميتني ،األستاذ الدكتور العامل مصطفى إسامعيل موىس 

كلية الرتبية للدراسات العليا والبحوث باملنيا؛ األستاذ واملعلم واملريب الـذي مل يبخـل عـىل 

 أدعو أن يكون هذا يف ميـزان الـلـهو. تلميذه بنصيحة أو توجيه أو رعاية أو إحاطة أبوية

 . ًحسناته ، وأن أكون تلميذا وفيا ألستاذه

 بليغ حمدي إسامعيل. د 

 ـ أرض سلطاناملنيا 

  م2010
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 اللغة
اللغة ككرة، أصلها لغو، من باب دعا وسـعى ورىض، ووزنهـا فعـة، حـذفت المهـا، 
ًوعوض عنها هاء التأنيث، وتجمع عىل لغى، ولغات، ولغون، وهي الصوت مطلقا، واللهج 

والنطـق والهـذيان، والباطـل، ومل تـرد ) ما ال يعتـد بـه (بالشئ والخطأ والسقط) الولوع(
يف غـري ) اللغـو(لفظة لغة يف القرآن الكريم، وإمنا ورد مكانها اللسان، بينام وردت لفظـة 

 .معنى اللغة
ًأما بالنسبة إىل مفهوم اللغة اصطالحا فإن إيجاد تعريف مالئم للغة أمـر يف غايـة 

الفالسفة القرون العديدة يف محاولة إيجاد تعريف من الصعوبة، وقد أمىض علامء اللغة و
مالئم للمصطلح، والتعريف ما هو يف حقيقة األمر إال نظرية مركزة، والنظرية ببساطة ما 

 . هي إال تعريف موسع
وقد اهتم القدماء واملحدثون من اللغويني بتقديم تعريف للغـة يوضـح معناهـا، 

شـهرة واسـعة لـدى ) ابـن جنـي( قـال بـه ويبني املقصود بها، وقـد نـال التعريـف الـذي
) ابـن جنـي(املحدثني من اللغويني العرب، واهتم الكثريون برشحه وبيان مقصده، ويـرى 

 ". أصوات يعرب بها كل قوم عن أغراضهم"اللغة عىل أنها 
ـاحثني  ـد الـب ـارص تعرـيـف اللـغـة عـن ـع عـن ـق يف ـجـوهره ـم و ـهـذا التعرـيـف دقـي

بيعـة الصـوتية للرمـوز اللغويـة ، ويبـني أيضـا ًأن املعارصين، فهو يؤكـد عـىل جانـب الط
 .وظيفتها االجتامعية هي التعبري ونقل األفكار يف إطار البيئة اللغوية

وقد تعددت تعريفات اللغة بتعدد املذاهب واالتجاهات املختلفة التي تنظـر إىل 
واملعـارف، أو اللغة سواء باعتبارها أداة يتبادل أفراد املجتمع الواحـد بواسـطتها األفكـار، 

باعتبارها وسيط يسهل عملية االتصال بـني أفـراد املجتمـع، ويف ضـوء هـذين االتجـاهني 
 . تعددت التعريفات واختلفت فيام بينها

استعامل رموز صوتية مقطعية يعرب مبقتضاها " اللغة عىل أنها Millerويرى ميللر 
 املتشـكل مـن األصـوات النظـام " بأنهـا John Carroll، ويعرفها جون كارول "عن الفكر

اللفظية االتفاقية وتتابعات هذه األصوات التي تستخدم أو ميكن أن تستخدم يف االتصال 
املتبادل بني جامعة مـن النـاس، والتـي ميكـن أن تصـف بشـكل عـام األشـياء واألحـداث 

 ) . 1988محمود السيد،". (والعمليات يف البيئة اإلنسانية
مجموعة مـن عالمـات ذات داللـة جمعيـة "بأنها اللغة MORRIS بينام يرى موريس 

 ، وهـي ذات ثبـات نسـبي يف كـل "مشرتكة ممكنة النطق بني أفراد املجتمع املـتكلم بهـا كافـة
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موقف تظهر فيه، ويكون لها نظام محـدد تتـآلف مبوجبـه حسـب أصـول معينـة وذلـك 
 ً.لرتكيب عالمات أكرث تعقيدا

نـظـام ـمـن العالـمـات الـصـوتية " أنـهـا وتـعـرف داـئـرة املـعـارف األمريكـيـة اللـغـة ب
وسـيلة تفـاهم خاصـة باإلنسـان متكنـه مـن تبـادل " ، ويعرفها سابري بأنهـا " االصطالحية

األفـكـار والعواـطـف والرغـبـات بواـسـطة رـمـوز ـصـوتية اـصـطالحية ـعـىل وـجـه التغلـيـب 
 " . ًوالتعميم يصدرها أعضاء النطق إراديا

نظـام عشـوايئ مـن الرمـوز "  بأنهـا Finocchiaro (1964)كام يعرفها فينوجيـارو 
الصوتية ، ميكن هـذا النظـام النـاس يف ثقافـة واحـدة ،أو مـن تعلـم هـذه الثقافـة، مـن 

نظـام مـن "  فـريى أن اللغـة Pei(1966)أما باي " . االتصال  والعالقة مع بعضهم البعض
اد االتصال الصويت  يتم مـن خـالل أعضـاء النطـق والسـمع، يوجـد هـذا النظـام بـني أفـر

ًاملجتمع، ويستعملون رموزا صـوتية، والعالقـة بـني مسـمياتها ومـدلوالتها عالقـة اتفاقيـة 
 " . متعارف عليها

 فيعـرف اللغـة Random House Dictionary(1966)أما معجم راندوم هاوس 
أي مجموعة أو نظام من الرموز اللغويـة التـي تسـتعمل بطريقـة متشـابهة عنـد " بأنها 

فيعـرف اللغـة بأنهـا نظـام مـن Wardhaugh(1972) أمـا واردوف،" مجموعة من الناس
الرموز الصوتية التي تستعمل لالتصال اإلنسـاين، وهـذا النظـام يتصـف بـأن العالقـة بـني 

 .الرمز الصويت ومدلوله عالقة اتفاقية
عالمات مركبة تولد يف الشعور إحساسات " وتعرف املوسوعة الفرنسية اللغة بأنها 

ويعـرف مـاكس مـوللر ". ثارة أو مبارشة، أو مخمنة عن طريـق االرتبـاطمتباينة، إما مست
 " . ًتستعمل رموزا صوتية مقطعية، يعرب مبقتضاها عن الفكر" اللغة بأنها 

ّوعرف علامء النفس اللغة ، فرأوا أنها مجموعة إشارات تصلح للتعبري عن حـاالت 
راديـة ، أو أنهـا الوسـيلة التـي الشعور ، أي عن حاالت اإلنسان الفكرية و العاطفيـة و اإل

ٍميكن بواسطتها تحليل أية صورة ٍ أو فكرة ذهنية إىل أجزائهـا أو خصائصـها ، و التـي بهـا  ٍ
ٍميكن تركيب هذه الصورة مرة أخرى بأذهاننا و أذهان غرينا ، و ذلـك بتـأليف كلـامت و  ّ

ٍوضعها يف ترتيب خاص  ٍ . 
ٍ مجموعـة أصـوات و أكـرث مـن أن و يرى الدكتور أنيس فريحة أن اللغة أكـرث مـن

ٌتكون أداًة للفكر أو تعبريا عن عاطفة ، إذ هي جزء من كيـان اإلنسـان الروحـي ، و أنهـا  ٍ ً
ٍعملية فيزيائية بسيكولوجية عىل غاية من التعقيد  ٌ ٌ. . 
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ًوهناك تعريفات عديدة أخرى ، تتفق حينا و تختلف حينـا آخـر  و لعـّل مصـدر . ً
فمن تعريف وصـفي ٍ . ٌفات ناشئ عن منطلقات أصحابها الفكرية التباين يف هذه التعري

ًخارجي ، إىل تعريف نفيس داخيل ، إىل آخر ميثل نظـرة فلسـفية معينـة لواقـع اإلنسـان  ً ٍ ٍ ٍ
 .ووجوده و نشأته 

ً وصفا و تقريـرا –ًعلام أن الناظر إىل واقع اللغة اإلنسانية   يجـد أنهـا أصـوات و –ً
ّظام خاص بها ، لها دالالت و مضامني معينـة ، يعـرب بهـا كـل ألفاظ و تركيب منسقة يف ن ٌ ٍ ٍ

 . ٍقوم عن حاجاتهم الجسدية و حاالتهم النفسية و نشاطاتهم الفكرية 

 : خالصة وتعقيب
الشك أنه يف ضوء التعريفات السابقة للغة أنها مجموعـة إشـارات تصـلح للتعبـري 

فكريـة والعاطفيـة واإلراديـة،وهي عن حاالت الشعور املختلفة، أي عن حاالت اإلنسان ال
الوسيلة التي ميكن بواسطتها تحليل أية صورة أو فكـرة ذهنيـة إىل أجزائهـا أو خصائصـه 
املميزة، والتي ميكن بها تركيب هذه الصورة مرة أخرى يف أذهاننا، وأذهان غرينا من أفراد 

 . املجتمع الواحد، وذلك بوضعها يف ترتيب وتنظيم خاص
درة ذهنية تتكون من مجموع من املعرف اللغوية، مبا فيها املعـاين كام أن اللغة ق

كام أنها نظـام مـن الرمـوز الصـوتية . ًو املفردات واألصوات والقواعد التي تنظمها جميعا
يتألف من أصوات تنجم عن جهاز النطق البرشي، وإنسـاين فهـو نتـاج للجهـد الجامعـي 

 . بهالبرشي، ونظامي ألنه يخضع لقواعد تقرر تركي
وعندما نحاول التوفيق بني املواضعات املختلفة للغة نستطيع أن نخرج مبجموعـة 

 :من السامت الخاصة التي تصف اللغة   وهي 
 .ـ اللغة لها طبيعة منظمة وتوليدية1
 .ـ اللغة مجموعة من الرموز العشوائية2
 .ـ هذه الرموز صوتية ولكنها قد تكون مرئية3
 .بني الجامعاتـ الرموز تستعمل لالتصال 4
 .ـ اللغة توجد يف مجتمع وثقافة5
ًـ األفراد يكتسبون اللغة بنفس الطريقة تقريبا، أي أن اللغة والتعليم اللغوي لهام 6

 .ًجميعا صفات عامة متامثلة
 .ـ اللغة أداة للفكر، وتعبري عن العاطفة7
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 .ـ اللغة جزء من كيان اإلنسان الروحي8
 . امعية عىل غاية من التعقيدـ اللغة عملية فيزيائية اجت9
 

 : النظريات املفرسة للغة 
تناول علامء اللغة ، وعلامء النفس قضية اكتساب اللغـة ، يف محاولـة ـ قـد تكـون 

وقـد اختلفـت اآلراء بشـأن تلـك . اللغـة) الطفـل(جادة ـ لتفسري كيفيـة اكتسـاب الفـرد 
د اهتاممـات علـم اللغـة مل تع. القضية أو الظاهرة، بحسب فلسفتهم وإطارهم املرجعي

الحديث مقترصة عىل الجوانب النظرية والتحليليـة يف دراسـة اللغـة فقـط، بـل أضـيفت 
 تهـدف إىل - بخاصة بعـد ظهـور علـم اللغـة التطبيقـي–إليها اهتاممات، ومهام جديدة 

االهتامم بدراسـة عيـوب النطـق ومشـكالت التخاطـب : خدمة املجتمع، ومن هذه املهام
ًها إن أمكن، ومنها أيضا االهتامم بدراسة منو الطفـل اللغـوي، ومنهـا أيضـا والكالم، وعالج ً

االهتامم بدراسة ظاهرة اكتساب اللغـة، باإلضـافة إىل دراسـة مهـارات االتصـال اللغـوي، 
 .وغري ذلك من املوضوعات التي لها عالقة وثيقة باللغة واملجتمع

ولـت قضـية اكتسـاب اللغـة وفيام ييل نورد بشكل موجز  أبرز النظريات التي تنا
 :عند اإلنسان والتي أشارت إليها بعض األدبيات اللغوية والرتبوية 

 

 : أ ـ نظرية املحاكاة 
يرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل يكتسب اللغة من خالل محاكاة الطفـل ملـا 

فالطفل يكتسب اللغة مبحاكاة من يتعايش معهم ويصل إليه . ينطقه أبواه واملحيطون به
مهم ، إذ يتعلم الطفل أكرب عدد ممكن من الكلامت والجمل التي تزداد بنضج الجهاز كال

 . الصويت ، وسامع كالم اآلخرين من خالل التواصل اللغوي
واللغة التي يتعلمها الطفل وفق هذه النظرية هي لغة والديه، ويقع عىل عاتقهم 

 الوقـت املناسـب الكتسـاب أن) 2003(العبء األكرب يف تعلم اللغة ، ويرى راتـب عاشـور
األطفال اللغة بهذه الوسيلة هو الربع األخري من السنة األوىل، وتستمر لديهم حتى أوائل 

 . السنة الرابعة
ولقد تعرضت هذه النظرية إىل النقد واملعارضة، فهي مل تعلل لنا أسـباب محاكـاة 

ية والبيولوجية التي تعمل الطفل ألبويه، كام أنها مل تلمح أو تشري إىل امليكانيزمات النفس
ورغم بساطة هذه النظرية والنقـد املوجـه . عىل اكتساب اللغة من خالل هذه  املحاكاة 

 . لها إال أن بعضهم يعترب املحاكاة أهم عامل يف تعلم اللغة عند الطفل
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 : ب ـ النظرية السلوكية 

ـ ـة حـت ـنفس عــىل الدراســات اللغوـي ـم اـل ـرت املدرســة الســلوكية يف عـل ى    أـث

الخمسينيات من القرن املايض، حيث نظر سكيرن إىل اللغة عىل أنها عادة مكتسـبة مثلهـا 

 . يف ذلك مثل العادات  األخرى التي يكتسبها اإلنسان أثناء منوه من الطفولة إىل الرجولة

فاللغـة يف رأيهـم تـتـألف مـن ردود أفـعـال أو اسـتجابات خارجـيـة يصـبح الـشـكل 

عن طريق التعزيز أو الثواب الذي يقدمه املجتمع سواء اقترص ًاملقبول اجتامعيا للسلوك 

 . ذلك املجتمع عىل الوالدين يف بادئ األمر أو امتد إىل أبعد من ذلك 

  وافرتض سكيرن أن اللغة منـط مـن أشـكال السـلوك العامـة، ويـرى أن مـن شـأن 

الطفـل بواسـطة املثريات اللفظية والبيولوجية توليد االسـتجابات اللفظيـة التـي يتعلمهـا 

وتلقـي  الطفـل . التعزيز، ويؤكد عىل أن تعزيز السـلوك اللفظـي يـتم بواسـطة اآلخـرين

أمـا عمليـة االكتسـاب . للتعزيزات اإليجابية مرتبط بتأديته لالستجابة اللفظية الصـحيحة

فتعزز هنا بالقدر الذي تتكرر فيه االستجابة اللفظية، فالطفـل عنـدما يـتلفظ بكلمـة مـا 

كبار له، ويوفرون له ما يطلبه فيتم تدعيم االستجابة، وتتكـرر هـذه العمليـة يستجيب ال

ًكلام لفظ الطفل كلمة يطلب بواسطتها شيئا من الكبـار، وكلـام دعـم الكبـار كالمـه مـن 

 . خالل توفري الشئ له يتم تدعيم هذه االستجابات

 : ج ـ  نظرية التطابق 

 :ا ييلتقوم هذه النظرية عىل عدة مبادئ من أهمها م

 . بني اكتساب لغة األم و تعلم اللغة الثانية التطابق -

 . اللغة الثانية و تعلمها ال تأثري للغة األم يف اكتساب -

 : ولهذه النظرية عدة عيوب من أهمها ما ييل      

كثري من الظروف املحيطة يف التعلـيم مثـل التطـور املعـريف و الظـروف  تجاهل -

 . إىل آـخـره ـمـن الـظـروف الـتـي ـتـؤثر يف اـلـتعلم و االكتـسـابالتعليمـيـة  االجتامعـيـة و

النظريـة مـن خـالل تركيزهـا عـىل إمكانيـة النظـر يف االسـرتاتيجيات  وتنبع أهمية هـذه

 .املستخدمة يف تعلم اللغة األم و اللغة األجنبية واآلليات املتشابهة و
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  نظرية التباين -د  
اللسانيات عرب الثقافات   صاحب كتاب) دوروبرت ال( ميكن أن تنتسب هذه النظرية إىل 

 . الذي نرش يف أوائل الخمسينات
 : النقاط التالية وتقوم هذه النظرية عىل

و , ورصفها , أصواتها  ( إن تعلم اللغات األجنبية يتأثر كثريا يف بنية اللغة األم ـ  1
 )وثقافتها, نحوها 

 : النقل االيجايب و النقل السلبي ـ 2 
 : يجايبالنقل اال -

اللغوية التي تشبه  مناطألويعني أن متعلم اللغة األجنبية يسهل عليه تعلم ا
 . أمناط لغته األم

 : النقل السلبي -
األجنبية يصعب عليه تعلم األمناط املختلفة عن أمناط  ويعني أن متعلم اللغة

االختالف هذه ستمثل صعوبات له عىل املدرسة  لغته األم فلذلك أن وجوه
 . يةالبنيو

اللغتني للتنبؤ بالصعوبات ثم وضع منهاج تعليمي يف ضوء ذلك  أهمية املقابلة بني  ـ 3
 . التنبؤ

  : النظرية فتتمثل يف ما ييل أما عيوب هذه
وحيدا ألخطاء املتعلم و تجاهل  االقتصاد عىل جعل التداخل بني اللغتني سببا رئيسا -

 .تأثري التداخل يف النظام اللغوي املتعلم
 إن هذه النظرية تعجز عن التنبؤ  باألخطاء من خالل ظاهرة ما يسمى بالتحايش أو -

 ) . 1988نايف خرما، (. التجنب املقصود
  : نظرية الجهاز الضابط هـ ـ 

النظرية بالعالقة بني التعلم  وتهتم هذه) ستيفن كراشن (         تنسب هذه النظرية لـ 
  . والتعلم املوجه, التلقايئ 

  : النظريةأسس  
  : تقوم هذه النظرية عىل طريقتني لتعلم اللغة األجنبية وهام •
اللغة ال شعوريا عىل استخدام اللغة يف املواقف التواصلية الحقيقية الهادفة  اكتساب -

  . اللغة ألغراض حياتية الستخدام
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ة دون اللغوية للغة الثاني ًراديا وهنا يتمكن املتعلم من القواعدإتعلم اللغة  -
 . اهتامم كبري بالتواصل اللغوي املبارش

 : و ـ نظرية تشومسيك 
يرى تشومسيك أن اللغات اإلنسانية عىل اختالفها تجمعهـا خصـائص عامـة ترجـع 
يف أصلها إىل العقل، وهذه الخصائص العامة هي جزء من امللكـة الفطريـة التـي ميتلكهـا 

آللـة الفريـدة واملميـزة لإلنسـان، وهـي الطفل، والبالغ عىل السواء بحكم امتالكه لهـذه ا
العقل، وتظهر آثار تلـك الخصـائص العامـة عنـدما يتعـرض الطفـل عـن طريـق السـامع 
لالستعامل اللغوي يف بيئته، حيث يقدم له هذا السامع املادة اللغويـة التـي تعمـل فيهـا 

 عـن امللكة الفطرية، ومن ثم يستطيع استخدام تراكيب معقدة وقواعـد مجـردة للتعبـري
 . أفكاره بسهولة ويرس

ويرى أصحاب هذه النظرية أن األطفـال يتعلمـون قواعـد لغويـة بالغـة التعقيـد 
توحي هذه الرسعة يف اكتساب قواعد اللغة بأن اإلنسان ذو تركيب خـاص . برسعة هائلة

يؤهله الكتساب اللغة عن طريق تحليل البيانات اللغوية التي يتلقاها وتكوين الفرضيات 
 . ية الرتكيبات اللغويةحول كيف

ويرى تشومسيك أنه يجب الرتكيز عىل الكفايـة اللغويـة وهـي معرفـة املـتكلم أو 
السامع للغته، وعليه فقواعد اللغة عنده هي وصف للكفاية الحقيقيـة للمـتكلم املثـايل، 
فالهدف االسرتاتيجي للسانيات هـو الكشـف عـن املقـدرة اللغويـة املشـرتكة بـني جميـع 

ًالتي متكنهم من فهم وبناء عدد غـري محـدود مـن الجمـل الصـحيحة قواعـديا املتكلمني 
والتي مل تسمع من قبل وأما األداء فشأ ثـانوي، إذ ال يشـكل سـوى قمـة جبـل كبـري مـن 

 . الكفاية اللغوية التي يتحكم يف تشكيلها عوامل كبرية ال تتعلق بعلم اللغة
تفسري ظـاهرة اكتسـاب اللغـة، وتعد هذه النظرية من أهم النظريات اللغوية يف 

 عارـضـت النظرـيـة الوـصـفية البنيوـيـة الـسـلوكية، الـتـي ـتـرى أن عملـيـة بـعـد أنبخاـصـة 
 .االكتساب اللغوي تتم عن طريق التلقني، واالستجابة الرشطية، والحافز 

وميكن تلخيص موقف هذه النظرية من ظاهرة اكتساب اللغة من خالل النقـاط 
 :اآلتية 
 .نى اللغوية عند جميع أطفال البيئة الواحدة يتم عىل نسق واحد إن اكتساب الب-1
 يكتسب الطفل السليم املعرفة اللغوية من خالل تعرض شفاف ملـا يسـمعه، دون -2

 .تدرج
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 يستطيع الطفـل أن يكتسـب لغـة قومـه يف خـالل أربـع سـنوات بطريقـة سـهلة -3
 .وميرسة

ا  قدراتـه الطبيعيـة عـىل  يجب أالّ تتعـدى خصـائص لغـة الطفـل التـي يكتسـبه-4 
 .االستيعاب

 إن الطـفـل الـسـليم ال يكتـسـب اللـغـة واـسـتعامالتها فحـسـب، ـبـل ميتـلـك الـقـدرة -5
والتقنية عىل التواصل اللغوي، وبالتايل يتمكن من إدراك أهميـة اللغـة ودورهـا 

 .الوظيفي يف املجتمع الذي يعيش فيه
ى يف ذاتـه تصـورا داخليـا  إن الطفل الذي نجح يف اكتساب لغة قومه يكون قد-6 ً منـَّ ً

 ".القدرة اللغوية"أو " الكفاية اللغوية"َّلتنظيم من القواعد، يسمى 
ترى أن عملية اكتساب اللغـة عنـد ) التوليدية والتحويلية(فالنظرية التشومسكية 

الطفل هي عملية اكتساب تنظيم من القواعد بالغ التعقيد يؤهله لتعلم لغته من خـالل 
ة للمظـاهر اللغويـة املحيطـة بـه، وهـذا يشء خـاص باإلنسـان وحـده، ال تعرضـه مبـارش

 به من عقـل ومنطـق عـن غـريه مـن املخلوقـات الـلـهيشاركه فيه مخلوق آخر؛ ملا ميزه 
 .األخرى

ًوبذلك تكون هذه النظرية قد هدمت كثريا من املفاهيم السائدة قبلها يف تفسـري 
ًه إنسانا يتوصل يف خالل مدة زمنية قصرية إذ ترى أن الطفل بصفت. ظاهرة اكتساب اللغة

ًنسبيا إىل اكتساب الكفاية اللغوية، وهي املعرفـة بتنظـيم قاعـدي بـالغ التعقيـد يؤهلـه 
 . لتعلم اللغة 

ً التفسري الذي كان سائدا قبل ذلك، والذي -بصورة أساسية–ويخالف هذا التفسري 
يتوصل إىل اإلملام بها، ويف أن ذهن يتلخص يف أن الطفل ينقل لغة قومه، ويحاكيها إىل أن 

الطفل صفحة بيضـاء تتلقـى مثـريات البيئـة، وهـذا هـو التفسـري الـذي تتبنـاه النظريـة 
 :السلوكية يف تفسري ظاهرة اكتساب اللغة، والتي ميكن تلخيص موقفها يف النقاط اآلتية

  ـ إن اكتساب الطفل لغة قومه يندرج ضمن إطار نظرية التعلم، فهو شـكل مـن1
 .أشكال السلوك اإلنساين، وال يختلف عن أية مهارة سلوكية أخرى

 ـ يتم اكتساب الفونولوجيا عند الطفل من خـالل تحويـل األصـوات العفويـة إىل 2
أـصـوات لغوـيـة ـعـن طرـيـق ـتـدعيمها، أو ـعـن طرـيـق تعزـيـز الطـفـل باتـجـاه 

 .اكتساب األمناط الصوتية من الكبار
 الطفل عرب املثري، أو الحافز الفيزيـايئ، وتتعـزز مـن  ـ تتولد االستجابات اللفظية عند3

  ومكافأة  إن محاكاة الكالم هي مبثابة تشجيع،. خالل محاوالت الطفل التلفظ بها
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من –يكتسب الطفل . للمناغاة التي يقوم بها الطفل يف أول مراحل االكتساب
 أصـوات اللغـة بصـورة آليـة مـن خـالل –وجهة نظر هذه املدرسة السـلوكية

يـتم اكتسـاب . لتكرار، والتواصل، واملامرسة املستمرة لهذه العادات اللفظيـةا
الطفل طريقة نطق الكلامت، وفهـم معانيهـا وتركيبهـا يف جمـل مفيـدة عـرب 

 .مسار رشطي
ويرفض تشومسيك هذه النظرة إىل اكتسـاب اللغـة؛ ألنهـا قامئـة عـىل آراء سـابقة 

لة، أو عىل أنه ال يختلف عن الحيوان، وال تراعي وأولية؛ وألنها تنظر إىل اإلنسان عىل أنه آ
 .قدراته العقلية واملنطقية والفكرية

ويتبني مام سبق أن نظرة تشومسيك إىل عملية اكتساب اللغـة تختلـف كليـة عـن 
ًالنظرة السلوكية، التي ترى أن عملية االكتساب تتم تـدريجيا مـن خـالل ال يشء، أو مـن 

ميشـال (ستقراء والتعميم، وبدون أية ضوابط بيولوجيـة ، وبواسطة اال"دماغ فارغ"خالل 
 ).54: 1982: زكريا

 :أهمية اللغة ووظيفتها
للغة بصفة عامة وظائف مهمة رصدها العلامء واللغويون والباحثون دون التفرقة 
بني اللغة املكتوبة، أو املسموعة، أو املنطوقة، حيـث إن هـذه االعتبـارات الثالثـة تـؤدي 

 .ي التفاهم بني أفراد املجتمع الواحدوظيفة واحدة ه
وال ريب  يف أن وجود عدة لغات وقت التنزيل بدا لنا فضل العربية، ورشفها عـىل 

ًإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكـم   باالختيار كلغة لكتابه األخري الـلـهسائر اللغات، وتكريم 

 .تعقلون
 الحـديث عـن أهميـة وإذا كانت الكتب والدراسات واألدبيات اللغوية أسهبت يف

ووظيفة اللغة وتعدد مناحي اسـتخداماتها، فـيمكن أن نحـدد أهميـة ووظيفـة اللغـة يف 
مظهرين اثنني؛ الفردي واالجتامعي،ولعل هـذا التقسـيم يتفـق مـع مـا يسـمى بالكفـاءة 

 . اللغوية التي سيأيت الحديث عنها بالتفصيل يف الفصل الثاين
فأما عىل املستوى الفردي ،فاللغة تسهم يف إخراج الفكـرة مـن ذهـن صـاحبها إىل 

فاإلنسـان تجـول يف . عامل اإلدراك الخارجي، فترتجمها إىل صورة بـارزة ذات كيـان ومعـامل
خاطره مجموعة من األفكـار واملعـاين تظـل كامنـة إىل أن يقـدمها يف صـورة مكتوبـة، أو 

واللغـة بـذلك .  بذلك مشاعره واتجاهاتـه املختلفـةمنطوقة، ويستطيع أن يصور ويجسد
تعد أداة للفكر ووسيلة للتعبري عام يدور يف خاطر اإلنسان مـن أفكـار ، ومـا يف وجدانـه 

 . من مشاعر وأحاسيس



 

 مفهوم التخطيط، خصائصه، أهدافه وأهميته   

 
28 

 :اللغة والتفكري
يرى أصحاب النظرة الفكرية للغة أن اللغـة نظـام الكتسـاب العـادات، ويكتسـب 

ًريق التجربة ،وأن آليات الذهن اللغوية تعترب مدخالً عامـا الفرد من خاللها الخربة عن ط
 . لفهم طبيعة عمل اآلليات األخرى كاإلدراك البرصي والحدث

أن اللـغـة يف بـعـض األحـيـان تـسـتطيع أن تـعـدل ـمـن العقلـيـة ) فـنـدريس(وـيـرى 
ًوتنظمها، فعادة وضع العقل يف مكان بعينـه دامئـا ميكـن أن تـؤدي إىل صـورة خاصـة يف 

ويؤكد فنـدريس أن اللغـة إذا كانـت مرنـة . ري، وأن يكون لها أثر يف طرق االستداللالتفك
وخفيفة ومقترصة عـىل الحـد األدىن مـن القواعـد النحويـة سـمحت للفكـرة بـالظهور يف 

 ). 1983عبد الغفار هالل،.(وضوح تام وأتاحت لها حرية الحركة
إن هنـاك عالقـة وطيـدة وتربز أهمية اللغة يف عالقتهـا بـالفكر والتفكـري ، حيـث 

ومبارشة بني اللغة والفكر تتضح لنا ما أن نربط بـني تجريديـة الفكـر وحقيقـة أن اللغـة 
نظام يعمل عىل مستوى املفاهيم واملجردات من مقوالت وعالقات وسامت، كام أن اللغة 
وسيلة إلدراك ظواهر ثنائية مثل الزمان واملكان ؛حيـث إنهـا تعـرب عـن املـايض والحـارض 

 . ملستقبل، والتوقف واالستئناف واالستمراروا
ويف إطار العالقة التبادليـة بـني اللغـة والفكـر تبـدو العالقـة التبادليـة  يف أوضـح 
صورها، فكام يسمو الفكر بلغته، ميكن للغة أن تسمو بفكر صاحبها، ويشهد تاريخ الفكر 

وسيلة واألداة القويـة يف اإلنساين أن اللغة كانت أشد األسلحة األيديولوجية رضاوة،وهي ال
 . السيطرة عىل الفكر

وعن طريق اللغة يقوم اإلنسان بالعمليات التفكريية من تفسري وتحليـل وموازنـة 
وإدراك للعالقات، واستخراج للنتائج وتجريد وتعميم، ثم يصب ناتج كل هذه العمليـات 

 ) . 2001محمود الناقة،(.عندما متده اللغة بالرموز التي تحدد له املعاين وتحمل له األفكار
ويرى هيمبولدت أن اللغة هي التي تحدد الفكر  ،وأن االثنني متالزمـان، بـل إنـه 

إن اللغـة هـي العضـو : " ويقـول يف هـذا . يذهب إىل حد القول بـأن اللغـة هـي الفكـر
من ) سابري(ويرى " . األسايس للفكر ، فالفكر  واللغة هام شئ واحد وغري قابلني لالنفصال

" إن تشكيل الفكر من دون اللغة  أمر مسـتحيل : " ً شيئا مامثالً إىل حد كبري بقوله جهته
الشعور الذي يساور الكثريين بأنه ميكن التفكري  أو التعليل من دون اللغـة " ً، مضيفا أن 
 " .أمر وهمي 
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" ويطرح وجهة نظره يف موضوع وظيفة اللغـة يف التفكـري بقولـه ) وورف(ثم يأيت 
م اللغوي لكل لغة ليس مجرد أداة تستخدم إلعادة التعبري عن األفكار ، بـل إنـه إن النظا

املشكل لألفكار واملرشد للنشاط الـذهني للفـرد، ولتحليـل انطباعاتـه ولرتكيـب املخـزون 
 " . الذهني

لذا أصبح من الواضح لنا بشكل مطرد أن الحديث عن التفكري مـع تجاهـل اللغـة 
ًنظـرا ألن األلفـاظ  ليسـت فقـط ذات أهميـة قصـوى يف تعلـم ًيفتقد كثـريا إىل التـوازن 

 . ًاملفاهيم ولكنها أيضا الوسط أو القناة املوصلة لجميع أنواع التفكري
  أفضل تحليل مستنري للتفاعل بـني    Vygotskyوقد قدم عامل النفس فيجوتسيك 

غـة وظيفتـني لهـام ، حيث يرى أن لل1962عام ) التفكري واللغة (اللغة والتفكري  يف كتابه 
نفس املستوى من األهمية ،أولهام االتصال الخارجي، والثانيـة الـتحكم الـداخيل بأفكـاره 

ولقد بسط العلامء العالقة بني اللغة والتفكـري مثـل سـابري و هكـرت هـامريل و .  الداخلية
ًباريل ماكالفن ، حيث إن املعاين غـري محـددة وغـري ثابتـة ويف حالـة تشـكل دامئـا تكـون 

بهمة مختلطة بغريها حتى إذا جاء اللفظ عمد إىل تحليـل املعـاين وتصـنيفها، ومـن ثـم م
 . تحديدها وتثبيتها

ونقرب لهذا مثالً من اللغة العربية ، فاإلميـان معنـى كـامن يف الـنفس نحـس بـه 
ونستشعره دون أن نقوى عىل تحديده، فإذا عربنا عنه باأللفاظ ميزنا اإلميان عـن اإلسـالم 

 .ى عن اإلحسان، وقلنا أن اإلميان ما اعتقده القلب وصدقته الجوارحعن التقو
     وتؤكد النظريات اللغوية الحديثة واملعارصة عىل أهمية ووظيفة اللغـة ، ومـا 
تقوم به اللغة من أدوار تسهم يف تنمية تفكري الفرد وإدراكه ووعيه، ومن هذه النظريات 

 : ما ييل
 ـ النحو التوليدي التحوييل1
 ـ الرابط العاميل2
 ,ـ النحو الوظيفي3
 .ـ النحو العالئقي4
 .ـ النحو املقويل5
 .ـ نحو شبكات االنتقال املعززة6
 .ـ نحو بنية الجملة املعتمدة عىل الرأس7
 ـ النحو الرتابطي8
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 : التفكري عىل خريطة مناهج تعليم اللغة
ا وصلنا إليه من نعيش اآلن يف عرص تتسارع فيه املعلومات، بل وتتصارع يف ظل م

تقدم تكنولوجي وثورة معرفية، آخذة يف االزدياد بحكم املستجدات التي طرأت عـىل مـا 
عندنا من علم ومعرفة والتغريات املستمرة يف حياتنا ، وما يتبعها من تجديـد وتطـوير يف 
أسلوب حياتنا ، وغاياتنا منهـا يف مختلـف املجـاالت السياسـية واالجتامعيـة واالقتصـادية 

 .لرتبوية وغريها من ميادين الحياة األخرى وا
ونحن مل نصل ـ يف عرصنا الحارض ـ إىل ما وصلنا إليه من تقدم علمي وتكنولوجي 
إال بواسطة القيام بعمليات التطوير والتجديد واإلبـداع واالبتكـار، وسـيكون املجـال أكـرث 

 .ال التفكري انفتاحا عىل مرصاعيه للتجديد واإلبداع طاملا أطلقنا لعقولنا مج
وقد جاء االهتامم بتنمية التفكري بصفة عامة سواء من جانب واضعي املناهج ،أو 
من خالل توصيات املؤمترات التي اهتمت بتنمية التفكري يف املناهج الدراسية؛حيث 
مساعدة األفراد الذين ال ميتلكون أية مهارات أو بعض مهارات التفكري املرغوب عىل 

ًت،ومساعدة الذين ميتلكون عددا من مهارات التفكري ولكن بقدر اكتساب هذه املهارا
ًبسيط عىل إثراء تعلمهم وتعميق هذه املهارات كام وكيفا ، كاستجابة طبيعية ملا يفرضه  ً
الواقع الذي يعيشه اإلنسان متمثالً يف تحديات جديدة تواجهه،وتفرض عليه التعامل 

مكنة،كام أن تقويم اإلمكانات املتاحة معها؛ليك يبقى ويستمر يف أفضل األوضاع امل
واألفكار الجديدة من حيث مناسبتها لقيم املجتمع وتقاليده يتطلب من اإلنسان املعارص 

 . استخدام التفكري الذي يساعده يف تكوين نظرة فاحصة متعمقة لألشياء 
سان وتعد اللغة أداة التفكري، كام أنها مثرة من مثراته، فعن طريق اللغة يقوم اإلن

بالعمليات التفكريية من تفسري وتحليل وموازنة وإدراك للعالقات واستخراج للنتائج 
وليك يعرب اإلنسان بوضوح  البد أن تكون الفكرة واضحة يف ذهنه ، . وتجريد وتعميم 

وذلك ألن وضوح الفكرة يف ذهنه يؤدي إىل وضوح التعبري عنها، وكال األمرين ـ وضوح 
 التعبري عنها ـ عملية تستند إىل اللغة، ولذلك ميكن القول بأن الفكرة يف الذهن ووضوح

 .اللغة هي التفكري 
بأن ما يؤثر يف أعامقنا بشكل غامض ومبهم ال يستحق أن " فانيري" وهذا ما أشار إليه 

وهكذا نجد أن . نطلق عليه اسم فكرة أو إحساس أو رغبة أو غاية قبل أن يتشكل يف لغتنا
 حد ، فاللغة هي الفكر يف حالة العمل إذ ليس هناك فكر مجرد بغري اللغة والفكر شئ وا
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رموز لغوية ، وبقدر ما تكون اللغة دقيقة وحية ومربأة من الفوىض يكون الفكر دقيقا 
 . وحيا ومربأ من الفوىض

ولقد أصبحنا نعي ـ وبشكل مطرد ـ ما بني اللغة وعمليات الفكر من تفاعل ، 
ديد من الدراسات والبحوث التي اهتمت بتعرف العالقة بني وهذا ما أكدته نتائج الع

مهارات اللغة من حيث اكتسابها واستخدامها وبني عمليات التفكري املختلفة، مثل 
   التي أبرزت نتائجها مدى التأثري عىل قدرة الطالب Bery(1988)دراسات كل من بريي 

 فكريا، ودراسة ميلود أحبدو الكتابية، وتوليد األفكار الجديدة ، وإنتاج نص مرتابط
التي هدفت تحليل العنارص والعوامل املؤثرة يف تدريس اإلنشاء مثل امليول ) 1993(

التي ) 1994(االبتكارية وهي التمتع بالطالقة واملرونة واألصالة ، ودراسة إحسان فهمي 
وية ، أوضحت أثر تنمية مهارات القراءة عىل التفكري الناقد لدى طالب املرحلة الثان

التي أبرزت نتائجها أثر استخدام املدخل األديب يف تنمية ) 1998(ودراسة حامدة إبراهيم 
 .التفكري الناقد والتعبري اإلبداعي لدى طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية الرتبية

وميكن إيجاز املوقف الحايل من هذه القضية ـ قضية التفاعل بني اللغة والتفكري ـ 
ر واللغة هام أهم عنرصين من عنارص الحضارة اإلنسانية، وان كال منهام بالقول بأن الفك

ًمرتبط باآلخر ارتباطا◌ وثيقا بحيث يؤثر كل منهام يف اآلخر ويتأثر به تأثريا كبريا ًَ. ◌ً 
حيث إن صياغة األفكار ليست عملية مستقلة، بل جزء من قواعد لغويـة معينـة، 

 أداة للتعبـري عـن األفكـار فقـط، بـل تكـون كام أن أنظمة اللغة وقواعدها ليست مجـرد
وتشكل تلك األفكار ، وهي الربنامج والدليل لنشاط الفرد الفكري ، ولتحليله لالنطباعـات 

ًكام أن الجانب الفكري من اللغة يأخـذ تقريبـا ثلثـي . التي يحصل عليها ولتجميع أفكاره
فة إىل أن اللغـة تـؤثر يف هـذا باإلضـا. الحدث اللغوي سواء عند املرسل أو عند املسـتقبل

الفكر، ويكمن هذا التأثري يف عملية ترتيب الصور الذهنية يف ألفـاظ تتـآلف مـن كلـامت 
ًمرتبة ترتيبا معينا تعرب عن هذه الصور ً . 

وتتشابه اللغة والتفكري يف أنهام يتطلبان نفس العمليات األساسية التـي يعتمـدان 
،وتكوين األنـواع مطلوبـة يف اسـتخدام اللغـة عليهام ، فالقـدرة عـىل التجريـد ، والتصـور

 .والتفكري يف مستوييهام العاليني 
وتطبيق تلك العالقة بني اللغة والتفكري يف تعليم اللغة العربية يتطلب العناية باملعرفة 
يف املادة اللغوية من حيث صدقها، وحداثتها، ويتطلب ذلك أيضا االهتامم بتنمية مهارات 

 ة  مثل الفهم، والتفسري،وعمليات التفكري ، واإلبداع، وبصفة خاصة يف لغوية وعمليات عقلي
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باإلضافة إىل العمل عىل تنمية قدرات الطالب عىل فهم . عمليتي القراءة والكتابة
النصوص األدبية والقرائية واإلملام باألفكار التي تتناولها هذه النصوص مام يساعدهم 

 .ذلك عىل التحليل والتقويم
ريبهم عىل تنظيم األفكار وتسلسلها،وذلك بعد فهم النص األديب أو وكذلك تد

ًالعلمي والتعبري عن هذا التنظيم لفظا وكتابة بحيث يساعدهم ذلك عىل تنمية خرباتهم 
 . وتقوية قدراتهم اللغوية

كام ميكن االستفادة من هذه العالقة بني اللغة والتفكري يف تدريب الطالب عىل 
كتابة،وذلك بتدريب الطالب عىل القراءة املقننة املوجهة ثم التعبري عن أنفسهم 

التخطيط ملوضوعه،وتقييم أفكاره،ومناقشة غريه فيه ليستطلع اآلراء املختلفة فتتكون 
لديه األفكار حتى تتاح لها الفرصة لتتحول إىل عبارات مكتوبة لها أسلوبها الفني 

 . اإلبداعي الفريد
اللغوية عن تنمية التفكري وإثراء خربات إذن ال ينفصل تعليم املهارات 

الطالب،وهذا ما يؤكده كثري من الرتبويني ،حيث إن التلميذ ال يستطيع أن يتحدث أو 
يكتب بشكل فعال ومبتكر إذا كان يفتقر إىل الخربة الرثية أو مهارات التفكري،بل إن 

فاهيم التي يتصل بها، قدرته فهم ما يسمع أو يقرأ وإدراك معاين ما يقرأ والتمييز بني امل
 . أمور تتوقف عىل ما يتوفر لدى هذا الطالب من رصيد كبري من هذه املفاهيم

أن مهمة معلم اللغة العربية ليست مجرد تعليم ) 1998(ويؤكد رشدي طعيمة
قاعدة نحوية، أو استكتاب التالميذ يف موضوع معني ولو كانوا قلييل الخربة، بل إن من 

الء عىل التفكري وإدراك دقائق األشياء وتفصيالتها بالشكل الذي أبرز مهامه تدريب هؤ
 . يتحول فيه هذا التدريب إىل عادة مصاحبة له

وأضحى من أهم أهداف الرتبية الحديثة تعليم الطالب كيف يفكرون ،وكيف 
يستدلون، وكيف يجابهون مشكالت حيواتهم،فتعليم مهارات التفكري أمر بالغ 

وهنا . من مجاالت البحوث النفسية والرتبوية يف عامل اليوماألهمية،وهو مجال خصب
يجئ دور املنهج املدريس الذي يجدر به من خالله أن يتعلم الطالب كيف ينمون 
قدراتهم عىل التفكري، ويعلمهم املبادئ الالزمة للتفكري،وأساليب استخدام العقل وسيلة 

 .  للتعلم
ه وعملياته أمر إلزامي ورضوري،يجب ومام ال شك فيه أن تعليم التفكري ومهارات

القيام به وذلك من خالل محتوى املناهج الدراسية التي يدرسها الطالب يف املدرسة،فهي 
تزوده بالعديد من املصطلحات واملفاهيم ،فضالً عن إكسابهم حصيلة من مفردات اللغة 

 يها من أهداف وهو يتعلم التفكري فيها من خالل تحليله ملحتوى املادة الدراسية وما ف
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معرفية وسلوكية،وما تحتويه من مهارات ،ومن خالل ما يستخرجه منها من قيم ومثل 
 . وعادات

ًكام أن طرائق تدريس التفكري تتضمن خططا واسرتاتيجيات تعليمية تساعد عىل 
تنمية العمليات العقلية عند املتعلمني،وأن هذه الطرائق تقدم للمتعلمني عىل شكل 

 . هدف إنجاز عمليات معرفية محددة خطوات عامة ب
أن تنظيم املنهج بحيث يراعى فيه ) 1985(ويؤكد يحيى هندام وجابر عبد الحميد

ًأن عملية التفكري تشكل عامالً مشرتكا بني املواد الدراسية عىل اختالفها،حتى تتمكن 
س مشاركة املناهج من الوفاء بهذه املسئولية يتطلب الرتكيز عىل إعداد املناهج عىل أسا

التالميذ مشاركة فعالة يف اكتساب املعارف واملهارات وتأصيل عادة التفكري السليم 
لديهم،واستخدام اسرتاتيجيات تدريسية تعتمد عىل مشاركة التالميذ يف التوصل إىل حلول 

 . للمشكالت التي تعرتض طريقهم 
ضوع القرايئ فعملية التحليل يف درس القراءة مثالً تتطلب القيام بتحليل املو

واستخراج ما فيه من أفكار عامة ورئيسة وجزئية واملقارنة بينها وبني غريها من األفكار، 
واستخراج أوجه االتفاق واالختالف فيام بينها ، والقيام بعمليات االستنتاج واالستدالل 

ج ملعاين الكلامت واملصطلحات من السياق، إن تعليم التفكري وعملياته ومهاراته يف منوذ
القراءة يعني أن مهارات املعرفة يتم تعليمها بشكل مبارش كجزء من برنامج تدريس 

 . القراءة
 Warsham&Stackten(1986)"  وارشام و ستاكتني"ويؤكد هذا االتجاه كل من

 حيث تدريس وتنمية مهارات التفكري من خالل املحتوى الدرايس Beyer(1987)"بيري"و
 أنها تسهل عملية تعريف وتقديم مهارة التفكري يف ،حيث إن ذلك يحقق هدفني؛األول

املنهج الذي سيدرس ،والثاين أن هذه الطريقة تنمي التفكري وتدرس املحتوى يف نفس 
 .    الوقت

    
الذي عقدته املنظمة العربية للرتبية والثقافة " مدرسة املستقبل"وقد أقر مؤمتر 

العريب القادر عىل صنع املستقبل رضورة إعداد اإلنسان 2000والعلوم يف دمشق عام
واالبتكار،وتنمية التفكري املنهجي العقالين والتعبري عنه بلغة عربية سليمة ، ورضورة 
ًامتالك الطالب  مفاتيح املعرفة ليصبح قادرا عىل التعلم الذايت ومتابعة التعلم ،والقدرة 

 . .عىل التخطيط للمستقبل والنجاح فيه
 أن الذكاء عبارة عن مجموعـة مـن مهـارات التفكـري Sternberg" سرتينربج"ويرى

التي تستخدم يف حل مشكالت الحياة اليومية،كام تستخدم يف املجال األكادميي ،وأن هذه 
 . املهارات ميكن تشخيصها وتعلمها
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 :اللغة واالتصال الجمعي
    أما عىل املستوى الجمعي فإن اللغة هي املستودع التعليمي للمعارف واملعـايري
" الثقافية والتاريخ االجتامعي املتـوارث عـن طريـق العمليـة التعليميـة ، وتعمـل اللغـة 

 .كالغراء االجتامعي الذي يتم مبوجبه الشعور باملايض والحارض واملستقبل
ويؤكد محمود الناقة عىل أن اللغة وعاء الثقافة يف املجتمـع ، وأداة التعبـري عنهـا، 

ًانـت جـزءا مـن الثقافـة إال أنهـا يف ذات الوقـت أداة ووسيلة من وسـائل إثرائهـا، وإن ك
التعبري عنها وتسجيلها وحفظها ونقلها وتطويرها ، وهي املرآة التي تعكس حياة أصحابها 
االجتامعية والثقافية من عقائد وتقاليد ومثل ومبادئ وأخـالق وتعـامالت ونظـم وفنـون 

ن ثقافـة املجتمـع إال أنهـا يف ذات ًوتربية ، لذا ميكن القول بأن اللغة وإن كانت جـزءا مـ
 ) . 2001محمود الناقة،. (الوقت هي ثقافة املجتمع

واللغة بهذا املنظور االجتامعي يالشـك أبـرز مالمـح ثقافتنـا العربيـة، وهـي أكـرث 
ًاللغات اإلنسانية ارتباطا بالهوية، وهي اللغة التي مازالت سـجالً أمينـا لحضـارة أمتهـا يف  ً

ً، لذا فاللغة اجتامعيا سالح قوي يف مواجهة تفتيـت التكتـل اإلسـالمي ازدهارها وانتكاسها
ًوتزداد يوما بعد يوم مسـاهمة اللغـة  يف تحديـد األداء الكـيل للمجتمـع . يف ظل العوملة

الحديث، فهي تساعد يف تدعيم العالقات التي تربط املجتمع، وأهم العوامل التي تحـدد 
 . ثقله االسرتاتيجي

 
يك أن اللـغـة وـسـيلة لتنفـيـذ األـعـامل وقـضـاء حاـجـات اإلنـسـان ويؤـكـد مالينوفـسـ

ـرى  ـة، وـي ـونس ) يسربـسـن(االجتامعـي ـذكر  فتـحـي ـي أن كـلـامت اللـغـة ال ) 2001(ـكـام ـي
ًتستعمل يف أكرث األحايني لتنقل أفكارا، أو لتوضح أشياء من هذا القبيل ولكنهـا تسـتعمل  ً

 . تي يهواها اإلنسانلتشبع االشتياق إىل النزعة االجتامعية واملصاحبة ال
وإذا نظرنا للغة باعتبار مهاراتها األربع ، نرى الدور املهـم لهـا يف حيـاة املجتمـع ، 
حيث إنها سالح الفرد يف مواجهة كثري من املواقـف التـي تتطلـب الكـالم أو االسـتامع أو 
القراءة أو الكتابة، وهـذه املهـارات أدوات مهمـة يف إحـداث عمليـة التفـاهم يف جميـع 

واحيها، والشـك أن مـن أهـم الوظـائف االجتامعيـة للغـة مـا تـربزه الخطـب السياسـية ن
 .واملقاالت وأساليب الدعاية

واللغة ليست أداة صناعية خارجة عن عالقاتها  باملجتمع الذي تعيش فيه، بل هـي 
 ًصورة له، نابضة بالحياة، فإذا كان املجتمع متخلفا ظهرت آثـار التخلـف يف لغتـه، متخلفـة 
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ًمعه، وإذا كان مجتمعا راقيا بدا الرقي يف لغته، كذلك فالشعوب البدائيـة يتكلمـون لغـة  ً
مادية ال تعرف الفكر أو املعاين الكلية، أما الشعوب الراقية ذوات الثقافة والفكر  فتحمل 
لغاتها سامت حياتها العامة والخاصة التي تستطيع أن تعرب يف صور متعددة ، وعبارات ال 

ً اإلشارات، واللغة العربية تجنح إىل العقلية والخيال والتعبري عن الشئ منظـورا تحتاج إىل
 .إليه من جهات متعددة

ومل تعد اللغة مجـرد أداة اتصـال نعـرب بواسـطتها عـن املفـاهيم واألفكـار والقـيم 
ًونحفظ بها الرتاث الثقايف والعلمي فحسـب، وإمنـا أخـذت تلعـب دورا رئيسـا يف عمليـة  ً

لروحية واالجتامعية والعلمية والتكنولوجية، وأصـبحت وسـيلة أساسـية لتوحيـد التنمية ا
 . ًاألمة سياسيا ، ملا يف اللغة من قوة تتجاوز أهميتها من التعبري إىل التغيري

وقد رأينا مام تقدم مـن أهميـة ووظـائف متعـددة للغـة تـم تناولهـا مـن خـالل 
اخيل، واآلخـر ينظـر إليهـا باعتبارهـا اتجاهني، أحدهام ينظر للغة من البعد الفكـري الـد

 . عملية اجتامعية تواصلية
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 : مقدمة
، والتي تشمل  خصائص اللغة العربيـة اللغة العربية يتناول هذا الفصل منطلقات منهج    

، وخصـائص تني الجامعيـة والثانويـةوخصائص الطالب يف املرحلاللغة العربية ، ، وأهداف تدريس 
 .يف الوقت الراهن اللغة العربية ت املجتمع العريب املعارص، والتحديات التي تواجه منهجوسام

 

  أوالً ـ منطلقات مصدرها خصائص اللغة العربية

إنني تأملت حال هذه اللغة الرشيفة الكرمية اللطيفة : " يقول ابن جني عن اللغة العربية
 عىل جانب الفكر، حتى يكاد يطمح بـه أمـام ، فوجدت فيها من الحكمة والدقة والرقة ، ما ميلك

غلوة السحر، فعرفت بتتابعه وانقياده عىل بعد مراميـه وآمـاده، صـحة مـا وفقـوا لتقدميـه منـه، 
، الـلــهولطف ما أسعدوا به، وفرق لهم عنه، وانضاف إىل ذلك وارد األخبار املأثورة بأنها من عنـد 

 " .  وأنها وحي تعاىل،الـلـهفقوى يف نفيس اعتقاد كونها من 
 

) بلسـان عـريب مبـني( ويؤكد ابن فارس أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها، قال تعـاىل  
خلـق اإلنسـان : ( ، فوصفه بأبلغ ما يوصف به الكالم وهو البيـان ، وقـال تعـاىل ) 195-الشعراء (

وحـد بخلقـه فقدم سبحانه وتعاىل ذكر البيـان عـىل جميـع مـا ت) . 3،4 –الرحمن ) ( علمه البيان
 اللسان العـريب بالبيـان علـم الـلـهوتفرد بإنشائه من الخالئق املحكمة والنشايا املتقنة، فلام خص 

 ) . 73،ص 1970ابن فارس،. (أن سائر اللغات قارصة عنه وواقعة دونه
 

وقد تأكد أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي احتفظ بلغته األصـلية وحفظهـا عـىل 
 وسيحفظها عىل مر الدهور، وستموت اللغات الحيـة املنـترشة اليـوم يف العـامل ، كـام قيد الحياة ،

ماتت لغات حية كثرية يف سالف العصور، إال العربية فستبقى مبنجاة من املوت وسـتبقى حيـة يف 
كل زمان مخالفة النواميس الطبيعية التي ترسي عىل سـائر لغـات الـبرش، وال غـرو فهـي متصـلة 

آنية األبدية، فالكتاب العريب املقدس هـو الحصـن الـذي تحتمـي بـه اللغـة العربيـة باملعجزة القر
 . وتقاوم أعاصري الزمن وعواصف السياسة املعادية ووسائلها الهدامة

وقد اختصت اللغة العربية بعدة سامت وخصائص ميزتها عن باقي وسائر اللغات، واهـتم 
 : ومن هذه الخصائص ما ييل . ةالباحثون وعلامء اللغة بتحديد خصائصها املتعدد
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 :  أ ـ الرتادف 
ويعني الغنى والرثوة مثل السعة التي تعني الحدة، وامليرسة، واليسـار، الزيـد ، والرتيـاس، 

 .الجدا، األتراب، والوفر
 :ب ـ املشرتك

واحد له أكرث من معنى مثل ويراد به اللفظ ال
 . لحزن،الرضب،رقة الفؤاد،األماإلثم،األخت،البنت،الحاجة،املسكنة،الهالك،ا:الحوب

 :ج ـ التضاد
: البســل: وهــو رضب مــن رضوب االشــرتاك، إذ يطلــق اللفــظ عــىل املعنــى ونقيضــه

العبـد : املـاء البـارد والحـار، املـوىل: فتح الباب كله وأغلـق برسعـة، الحمـيم: الحالل،والحرام، بلق
 . الشجاع والجبان: اإلصالح والفساد، الرعيب :والسيد، الرس

 :ـ وفرة األصواتد 
ًفاللغة العربية مبقاييس علم األلسنة تعد أوىف اللغات جميعا مـن حيـث وفـرة األصـوات؛ 
وذلك مبقياس بسيط ال خالف فيه، وهو مقياس جهاز النطق يف اإلنسان، فالعربية تسـتخدم هـذا 

بجديات الجهاز عىل أمته وأحسنه، وال تهمل وظيفة واحدة من وظائفه كام يحدث ذلك يف أكرث األ
اللغوية، فال التباس يف العربية يف حرف من حروفها بـني مخـرجني، وال مخـرج مـن مخارجهـا بـني 

 .حرفني
ويرى اللغويون أن أكمل اللغات تلك التي انتظمت قواعـدها الصـوتية والرصفيـة وقواعـد 

 واملؤنـث الرتكيب والعبارات، ثم يضاف إجامالً ويف املفردات عـىل التعمـيم، كـالتمييز بـني املـذكر
والجامد، وبني املفرد واملثنى والجمع، وبـني جمـع القلـة وجمـع الكـرثة، وبـني الصـفات العارضـة 
ًواملالزمة، وهي جميعا من املزايا التي توافرت يف اللغة العربية عىل مثال مل تسبقها إليه لغـة مـن 

 ) . 92 ، ص2003:حسن الخليفة( لغات الحضارة
 

 :هـ ـ االشتقاق 
عطي املتكلم من األوزان مبقدار ما يحتاج إليه من املعاين املحتملة عىل جميـع فاالشتقاق ي

واملتكلم هو صاحب الشأن يف اختيار الكلمـة املناسـبة عـىل حسـب أغراضـه مـن الكـالم . الوجوه
ومن ثم يقوم االشتقاق بدور مهم يف تنويع املعنى األصيل، إذ يكسـبه نـواحي . واحتامالت تفكريه

 .غة وتعدية، ومطاوعة، ومشاركة،ومبادلةمختلفة من مبال
وال شك يف أن االشتقاق أكرب مصدر لـرثاء اللغـة العربيـة ، وتطويعهـا السـتيعاب كثـري مـن 
املستحدثات واملعاين الجديدة، كام أنه مصدر من مصادر  املوسـيقا فيهـا، ويشـري عبـاس محمـود 

بيـة،وأن االشـتقاق بجانـب قيمتـه يف العقاد إىل أن االشتقاق هو السـليقة الشـاعرة يف اللغـة العر
تنمية اللغة وتطويرها وتوسيعها ملطالب الحياة أثره يف مجال اإلحساس الجاميل مبوسيقا الكلـامت 

 ) .44، ص1989:محمود خاطر(فيها 
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 :و ـ النحت اللغوي 
والنحت يعد من خصائص اللغـة العربيـة ، وهـو مـن  وسـائل  تنميـة اللغـة والتوسـع يف 

تها، ويعني انتزاع كلمة جديدة من كلمتني أو أكرث تدل عىل معنى مـا انتزعـت منـه، دالالت كلام
 .الـلـه الرحمن الرحيم، وإمنا من إن وما، وعبدري من عبد الـلـهمثل البسملة من بسم 

 :ز ـ اإلعراب
ومن خصائصها اإلعراب ،وهو الفارق بني املعاين املتكافئة يف اللفظ ، وبه نستطيع أن منيـز 

 . الفاعل واملفعول ، وبني التعجب واالستفهام والنعت والتأكيد، والقلببني 
 :ح ـ ثبات الحروف

ًومن خصائص اللغة العربية أيضا ثبات الحروف األصلية الثالثة يف كل مادة مهام يطرأ عىل 
، فإن جميع األلفـاظ  التـي اشـتقت أو ) ع ل م (الكلمة من تبدل يف اشتقاقها وصيغتها كحروف 

أن تشتق من هذه املادة كالعلم والعلوم والعلامء،واالستعالم، واملعلومات ،واملعامل، واإلعالم، ميكن 
 . ويقابل ثبات الحروف الثالثة ثبات املعنى األصيل واملفهوم املشرتك بني األلفاظ

 
 : التعويض  ط ـ

آل يـارس فـإن ًصـربا : " و هو إقامة الكلمة مقام الكلمة ، كإقامة املصدر مقام األمر ، نحـو 
ٌليس لوقعتها كَاذبـة { : و الفاعل مقام املصدر ، نحو " موعدكم الجنة  ِ ِ َ ِ َ أي تكـذيب ، و املفعـول } َ

ُبأيكم املفتون { : مقام املصدر ، نحو  َ ُ َّ َ ًحجابا مسـتورا { أي الفتنة ، و املفعول مقام الفاعل ، نحو } ِ ًُ َ َ ِ

 .أي ساتر } 
  ًثانيا ـ منطلقات مصدرها األهداف

يقصد بالهدف الرتبوي الغاية املراد الوصول إليها ، إذ ال ميكن تصور أي جهد جامعي منتج 
بدون أهداف ، واألهداف الرتبوية توضع عىل مستوى الهيئات التعليميـة الترشيعيـة، ثـم تتفـرع 

 . هذه األهداف إىل أهداف خاصة ملراحل التعليم ومواد املنهج
ًهادف، كام تعد مصدرا مهام لتوجيه العمـل الرتبـوي  واألهداف أساس كل نشاط تعليمي  ً

ًكـام أن لألهـداف دورا كبـريا يف تحديـد محتـوى . والتعليمي إىل النحو الـذي نسـعى إىل تحقيقـه ً
التعلم من معلومات وحقائق ومعارف ومفاهيم، كذلك يف اختيار اسرتاتيجية التدريس، والوسائط 

اإلضـافة إىل أن األهـداف التعليميـة تحـدد نتـائج الـتعلم ب. التعليمية، وأساليب التقويم املناسـبة
 .املرجوة والتي ينبغي أن يحققها املتعلم من تعلمه
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 :أهمية تحديد األهداف) 1(

 :لتحديد األهداف يف العملية التعليمية فوائد متعددة منها  

منـتج ـ أنها تحدد االتجاه العام للمجهودات الجامعيـة ،إذ ال ميكـن تصـور مجهـود جامعـي 

 .بدون أهداف

 .ـ أنها تنسق مجهودات األفراد

 .ـ أنها تحدد املحتوى الالزم، والوسائط التعليمية، واألنشطة املصاحبة، واسرتاتيجيات التنفيذ

ًـ أنها تعترب دافعا قويا لكل فرد للقيام بالعمل ً. 

 .ـ أنها تساهم إلمتام عملية التقويم

 

عليمية يعد خطوة هادية للمعلم واملتعلم، فإذا إذن يتضح من ذلك أن تحديد األهداف الت

حدث خلل يف اختيار وتحديد األهداف ، وتجديدها يضطرب النظام، وال يصل املعلم إىل ما يريـد 

تحقيقه، لذلك تنتاب عملية التعلم تخبط سواء أكان  يف اختيار اسرتاتيجية التدريس املناسـبة ، أم 

وبذلك تبدو العالقة وثيقة بـني عمليـة اختيـار وتحديـد النشاطات التي تحقق األهداف املحددة، 

 .  .األهداف، والتعلم والتعليم الصفي

 :مصادر األهداف التعليمية) 2(

ًتتعدد مصادر اشتقاق األهداف التعليمية، وترتبط ارتباطا وثيقا باألهداف الرتبويـة، بـرغم  ً

 املؤلـف داخـل وخـارج القطـر أن بعض املعلمني وطالب الرتبية امليدانية ـ مـن واقـع مشـاهدات

ًاملرصي ـ ال يرون أية صلة بني األهداف التعليمية واألهداف الرتبوية، وكثريا ما يقرصون أهـدافهم 

 .عىل محتوى الدرس من املعارف واملعلومات واملصطلحات واملفاهيم فقط

 : وميكن تحديد مصادر األهداف التعليمية  ـ بصورة أشمل ـ يف املصادر التالية

 .العقيدة اإلسالميةـ 

 .ـ األوضاع االجتامعية واالقتصادية

 .ـ مطالب التنمية والتطور

 .ـ فلسفة الرتبية والتعليم
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 .ـ أهداف املرحلة التعليمية
 .ـ اتجاهات العرص ومقتضياته وخصائصه

 .ـ حاجات املتعلم العريب ومطالب منوه
 .ـ أهداف مواد كل مرحلة
 .ـ أهداف مواد كل صف

 ) .األهداف السلوكية( درسـ أهداف ال
 :الهدف السلويك التعلمي) 3(

ًنـوع مـن الصـياغة اللغويـة التـي تصـف سـلوكا "    يقصد بالهدف السلويك التعلمي بأنه 
ًمعينا، ميكن مالحظته  ، وقياسه، ويتوقع أن يكون املتعلم قادرا عىل أدائه يف نهاية نشاط تعليمي  ً

عبـارة عـن توضـيح أنـواع النتاجـات التعليميـة املتوقـع  أن " ًويعرف أيضا  بأنه" .  تعلمي محدد
ًيحدثها التدريس، وهو أيضا األداءات املحددة التي يكتسبها الطالب من خالل إجـراءات تعليميـة 
محددة، ويصف الهدف السلويك الناتج التعلمي أو السلوك النهـايئ الـذي يحقـق تـدريس وحـدة 

 " . تعليمية معينة
 : حظ نالمن خالل ما تقدم 

ًـ أن الهدف يتضمن سلوكا معينا ميكن مالحظته وقياسه ً. 
 .ـ أن الهدف ميكن أن يؤديه املتعلم يف نهاية املوقف

 .ـ أن الهدف السلويك ناتج عميل محدد
 .ـ أن الهدف السلويك سلوك نهايئ يحققه املتعلم يف نهاية أي خربة تقدم له

 :صياغة الهدف السلويك) 4( 
رة الهـدف السـلويك إىل مهـارات جزئيـة تسـري وفـق خطـوات منظمـة  ميكن تقسيم مها  

 :متتابعة متسلسلة كام ييل
ًـ تحديد سلوك املتعلم وصياغة هذا السلوك ، وينبغي أن يكون هذا السلوك واضحا ودقيقـا،  ً

 .ًوإجرائيا، وقابالً للمالحظة والقياس والتقويم
 سـيتفاعل معـه املـتعلم لتحقيـق ـ تحديد املحتوى املرجعي الـذي يتضـمنه الهـدف والـذي

 .الهدف وتأديته يف صورة سلوك
 .ـ تحديد مستوى األداء املطلوب الذي يعرب عن تحقيق املتعلم الهدف
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 :تصنيف األهداف السلوكية ) 5(

الهدف السلويك هو ما يتحقق لدى الطالب يف صورة ناتج تعلمـي بعـد مـرورهم يف خـربة 

ًلذلك فـإن هنـاك جهـدا مـنظام ، ومخططـا ، بهـدف أن .ههتعليمية نظمت بإرشاف املعلم وتوجي ً ً

ولألهـداف السـلوكية الصـفية . يتحقق لدى الطالب ما يطمحون إليه من نواتج هادفـة ومرغوبـة

أهمية من حيث تنظيمها ووعي املتعلم وانتباهه ملـا رصـد مـن نـواتج تعليميـة، وتقليلهـا فـرص 

 .  علمالتخبط والتشتت يف السعي نحو متابعة نشاط امل

وتتضح أهمية تحديد الهدف السلويك كذلك يف عملية تخطيط الـتعلم وتقليـل العشـوائية 

 .يف األنشطة واإلجراءات ، وأسلوب التقويم، وتوزيع الزمن

وتصنيف األهداف السلوكية مهمة رضورية لتحقيـق فرصـة شـمول اإلجـراءات التعليميـة 

ووجدانية، تلك الفرضية التي تـذهب إىل أهميـة للنواتج التعلمية املختلفة من معرفية، ومهارية، 

الشمول حتى يتحقق منو املتعلم املتكامـل يف الجوانـب املختلفـة، العقليـة املعرفيـة، والجسـمية، 

 . واالنفعالية، واالجتامعية، بتوجيه أنشطة التعليم ليك تلبي هذه الحاجات

 :أهمية تصنيف األهداف السلوكية) 6(

 : ية ميكن أن يحقق األهداف التاليةإن تصنيف األهداف السلوك

ًـ يوفر مدى واسعا لألهداف ً. 

 .ـ يسهم يف تسلسل األهداف

 .ـ يعزز التعلم

 .ـ يزود ببناء معريف

ًـ يوفر منوذجا تعلميا ً. 

 .ـ يضمن انسجام التدريس

 .ـ يساعد يف صياغة فقرات تقويم مناسبة

 .ـ يسهم يف بناء منوذج لخطة درس أو وحدة

 .ت التعلمـ يشخص مشكال

 .ـ ميكن أن يسهم يف إنجاح مهامت تفريد التعلم

 .ـ يساعد يف صنع قرار بالتعليم
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 :األهداف املعرفية

وهي األهداف التي تركز عىل عمليات التذكر وإعادة إنتاج خربة ما ، يفرتض أن املتعلم قد 

ي من أجلها يقـرر تعلمها، وهي كذلك األهداف التي تتضمن حل بعض املهام العقلية الذهنية الت

املتعلم املشكلة األساسية ثم يعيد ترتيـب املـادة أو ربطهـا بأفكـار أو طرائـق أو إجـراءات سـبق 

تعلمها ، وترتاوح األهداف  املعرفية من اسرتجاع بسيط ملواد متعلمة إىل الطـرق األصـلية الراقيـة 

 . لربط وتركيب أفكار مواد جديدة

 تصنيف بلوم إىل ست مستويات وعمليات ذهنيـة وقد تم تصنيف األهداف املعرفية وفق

متسلسلة ، متتابعة، هرمية، إذ يعتمد التعلم يف املستويات العليا عىل تحقيق األهداف السـلوكية 

 : كام يتضح من الشكل التايل

 

    تقويم +تركيب +تحليل +تطبيق +فهم + معرفة  

 تركيب +تحليل +تطبيق +فهم + معرفة 

 تحليل +تطبيق +فهم + معرفة 

 تطبيق +فهم + معرفة 

 فهم + معرفة 

 معرفة 

 :التذكر/ مستوى املعرفة

ـذكرها، والتعـمـيامت والقوانني،وـهـذا  ـاهيم وـت ـائق واملـصـطلحات واملـف ـز ـعـىل الحـق الرتكـي

ًاملستوى يعني تذكر واستدعاء ما تعلمه سابقا ، ويتطلب هـذا املسـتوى حضـور العقـل بفعاليـة، 

يذكر ـ يسمي ـ يتلـو ـ :ومن أفعال هذا املستوى.  ستدعاء املعلوماتوكذلك تدريب الذاكرة عىل ا

 .يحدد ـ يتعرف ـ يصف 

 :االستيعاب/ مستوى الفهم

 ًيستطيع املتعلم يف هذا املستوى أن يعرب عام درسه من أفكار تعبريا يختلف عام 
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 أسلوبه الخاص أعطي له أصالً ، أو عرض عليه أثناء الدراسة، ويشمل أن يصيغ الفكرة بلغته، أو

 .برشط توفر الدقة واألمانة، أو يرشح ويلخص ويعيد تنظيم األفكار

يعلل ـ يرشح ـ يصف ـ يعيد ـ يفرس ـ يناقش ـ يستنبط ـ :ومن أفعال هذا املستوى

 .يستنتج 

 :مستوى التطبيق

يستطيع املتعلم يف هذا املستوى أن يستخدم ما درسه من معلومات يف مواقف جديدة 

لك التي تم فيها عرض املعلومات أثناء دراستها، ويشمل ذلك استخدام املجردات يف تختلف عن ت

 .يطبق ـ يستخدم ـ يعلل :ومن أفعال هذا املستوى. مواقف واقعية

 :مستوى التحليل

يعرف وصول املتعلم إىل هذا املستوى بقدرته عىل تجزئة املوضوع إىل مكوناته األساسـية ، 

ألفكار الرئيسة فيه، وتتضـح العالقـات بـني هـذه األفكـار واالرتبـاط بحيث يتضح التدرج الهرمي ل

 .بينها

 .يربهن ـ يقارن ـ مييز ـ يحلل ـ يستنتج :ومن أفعال هذا املستوى

 :مستوى الرتكيب

ًيصبح املتعلم قادرا يف هذا املستوى عىل جمع عنارص وأجزاء لبناء نظام متكامل أو وحدة 

ًرتبها ويربط بينها، يتوصل إل تركيب مل يكن موجودا من جديدة، فمن معلومات أو عنارص  ي

ويدخل يف هذا املستوى التعبري والكتابة عن املشاعر والنشاط اإلبداعي من شعر وقصة . قبل

 .ومرسحية، وخطة عمل 

 .يصمم ـ يركب ـ يخطط ـ يقرتح ـ يشتق ـ ينظم ـ يعيد ترتيب:ومن أفعال هذا املستوى

 :مستوى التقويم

 الكمي والكيفي عىل موضـوع أو قضـية معينـة، أو طريقـة، أو اسـرتاتيجية عمـل، وهو الحكم

 .وذلك يف ضوء معايري  داخلية أو معايري خارجية

 .يقدر قيمة ـ يبني التناقض ـ يربرًيصدر حكام ـ ينقد ـ يقوم ـ  :ومن أفعال هذا املستوى
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 : األهداف املهارية) ب(

أي نشاط : املهارة وتعلمها، وتعرف املهارة بأنهاترتبط األهداف يف هذا املجال بتطوير 

سلويك ينبغي عىل املتعلم أن يكتسب فيه سلسلة من االستجابات الحركية ، ويتضمن  ذلك أن 

 : املهارة ذات جانبني

 . نفيس وفيه يدرك الفرد الحركة، ثم يفكر فيها ثم يستوعبها:الجانب األولـ 

  :قد تضمن تعليم املهارة ثالث مراحل هي يتمثل يف مامرستها،و:ـ الجانب الثاين

 .مرحلة تقديم املهارة) أ(

 .مرحلة تعليم املهارة) ب(

 . مرحلة املران والتدريب عىل املهارة) ج(

 

 :ومن التصنيفات املشهورة يف هذا املجال تصنيف كبلر وزمالئه وهو 

 .دةالحركات الكربى لألطراف، امليش، التقاط األشياء الثقيلة ، القيا) أ(

 .الحركات التنسيقية الدقيقة لليدين واألصابع والعني واليد واألذن) ب(

 .التواصل غري اللفظي ، اإلمياءات، الحركات التعبريية بالجسم وأعضائه) ج(

 . التواصل اللفظي الفعال ، القراءة، التالوة، الخطابة) د(
 

ويف هذا الصدد ميكن تحديد واملجال املهاري بصفة عامة يهتم بتكوين املهارات وتنميتها ، 

 :مراحل تكوين املهارة لدى املتعلم يف الخطوات التالية 
 

 :مستوى املالحظة) أ(

 وهو أول مستوى يف تكوين املهارات، حيث إن الطالب يصبحون عىل وعي مبا يقدم 

واملالحظة الواعية تساعد الطالب عىل تعرف خطوات العمل ، التي ينبغي . أمامهم من خربات 

 .يه اتباعها يف املستقبل لتكوين املهارةعل
 

 : مستوى التقليد )ب(

 ويف هذا املستوى يقوم الطالب بأداء عمل متبعا النموذج الذي شاهده من قبل يف 

 .مستوى املالحظة
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 :مستوى التجريب) ج (

ًيتطلب هذا املستوى أن ترفع املراقبـة عـن املـتعلم تـدريجيا بحيـث يقـوم املـتعلم بـأداء 

ة بنوع مـن الحريـة يف الـترصف، حيـث يكتسـب الطالـب يف هـذه املرحلـة الثقـة بـالنفس املهار

 .والتعرف عىل األخطاء يف أدائه

 :مستوى املامرسة) د (

ًيف هذا املستوى يبدأ املتعلم تكوين املهارة فعالً حيث يصبح أداء الطالب تلقائيا ، ويـؤدي 

 . اإلنتاجاملهارة بسهولة وثقة، ورسعة يف العمل، وزيادة يف
 

 :مستوى اإلتقان) هـ (

 مستوى اإلتقان هو الداللة الفعلية عىل تكوين املهارة لدى املتعلم، حيث يعمـل املـتعلم 

 .بسهولة ويرس وفعالية، ويتصف األداء الذي يقوم به بالجودة واإلتقان
 

 :مستوى اإلبداع) و (

اع يف أداء املهـارة املطلوبـة يعني هذا املستوى قدرة الطالب عىل التطوير والتنمية واإلبـد

 . منه، وهذا املستوى يشري إىل اإلتقان الكامل والتام يف املهارة

 : بتقديم تصنيف لألهداف املهارية عىل النحو التايلAnita Harrowوقامت أنيتا هارو

 . وهي حركات ال إرادية بطبيعتها، وتظهر يف مرحلة مبكر من العمر:الحركات االنعكاسية) أ(

وهي تنشأ من تجمع حركات منعكسة يف أمناط أساسية، ويستعان بها :لحركات األساسيةا) ب(

 .يف أداء الحركات اإلرادية مثل امليش والجري والقفز والرفع

 يحتـاج املـتعلم أن يـدعم هـذه املهـارات والقـدرات بالنضـج، :القدرات الحركية الحسية) ج(

مـن املرونـة، التـي تجعلـه يـؤدي وخربات التعلم املناسبة التـي تصـل بـه إىل درجـة 

 .النشاطات الحسية مبهارة

 وهي الحركات التي تتصف بالقوة والرشاقة واملرونة والتحمل، ولـذلك :القدرات الجسمية) د(

فإن األهداف بهذا املستوى تركـز عـىل النمـو الجسـمي السـليم  للقيـام بحركـات يف 

 .مستوى أعىل
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ًعلم يف هذا املستوى أن يكون قادرا عىل القيام مبهـارات  يتوقع من املت:الحركات املاهرة) هـ (
 فعـالً 50ًحركية عالية، كأن يكون املتعلم بعد فـرتة مـن التـدريب قـادرا عـىل كتابـة 

 .ًمضارعا يف ثالث دقائق
ا املستوى القدرة عىل االبتكـار واإلبـداع يف 1 يستطيع املتعلم يف هذ:التعبري الحريك املبتكر) و(

 .ً ، بحيث يضفي عىل املهارة نوعا من اإلبداع والجاملأداء املهارات
 :  وهناك تنظيم آخر لتصنيف األهداف يف املجال املهاري كالتايل

 .االستقبال) أ(
 .التهيئة) ب(
 .االستجابة املوجهة) ج(
 .االستجابة امليكانيكية) د(
 .االستجابة املركبة) هـ (
 .التكييف) و(
 . التنظيم واالبتكار) ز(

 

 :أمثلة األهداف يف املجال املهاريومن 
 .ـ أن يقرأ الطالب خمسة أبيات قراءة جهرية سليمة

 .ـ أن يكتب الطالب مقاالً عن أرضار املخدرات
 .الـلـهالكائنات حوله تدل عىل قدرة من أن يجمع الطالب عينات ـ 
 . أن يتحاور الطالب يف ميدان العقيدة مع أهل الذمة بيرس وسهولةـ 
 .النصوص الشعرية املقررة عليه الطالب أن يحفظـ 
 .املواصالتًأن يرسم الطالب شكالً توضيحيا ألنواع ـ 

 

 : األهداف الوجدانية
   اهتم هذا املستوى بتطوير املشاعر لدى الطالب واتجاهاتهم وقيمهم وانفعاالتهم 

ن أن تطـرأ ، ويركز هذا الجانب عىل األحاسيس واملشاعر وعىل التغريات الداخلية التي ميك
ًعىل سلوك املتعلم وتؤدي إىل تبنيه موقفا أو مبدأ، أو معيارا، أو قيمـة، أو اتجاهـا يحـدد  ً ً
 ًسلوكه وتوجهه، كام تؤثر يف إصداره لحكـم مـا ، وقـد أخـذت األهـداف الوجدانيـة خطـا 
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 :متصالً كام هو الحال يف األهداف املعرفية، بطريقة منتظمة يف خمسة مجاالت رئيسة هي
 

دون التعبـري عـن   ويعني االنتباه ألمر ما واستقباله، ويشـمل الـوعي البسـيط،:االستقبال )أ(
 .امليل والرغبة األولية

ًيبدي اهتامما بسيطا ويستجيب استجابة أولية تعرب عن ميـل ورغبـة أوليـة  :االستجابة) ب( ً
 .تجاه الظواهر واألشياء

 . مع نزعة أو قيمة معينة بشكل اختيار يظهر أمناط سلوك تتفق:قبول القيمة واالتجاه) ج(
 . تنظم االتجاهات واالتجاهات يف منظومة أو نسق معني) د(
 .متثل القيمة وإشهارها واالعتزاز بها والثبات يف أدائها ومامرستها) هـ(

 

 :ومن أمثلة األهداف يف املجال الوجداين
 .اللغة العربيةأن ينمو إحساس الطالب بأهمية ـ 
 .املحافظة عىل النظافةلب أن يحب الطاـ 
 .أن يحرتم الطالب وجهات نظر زمالئه داخل وخارج الفصل الدرايسـ 
 .أن يتحىل الطالب بصفات اإلنسان املؤمن التي حث القرآن عليهاـ 
 ). عليه وسلمالـلـهصىل (الـلـهأن ينبذ الطالب الصفات التي نها عنها رسول ـ 
ًأن يظهر الطالب اتجاها إيجابيا نحـ   .و الفضائل األخالقيةً

 

 :أهداف تدريس اللغة العربية  
ميكن تحديد أهداف تدريس اللغة العربية يف املرحلتني الثانوية والجامعية يف األهداف 

 : اآلتية 
ـ متكني الطالب من ألفاظ اللغة العربية وتراكيبها وأساليبها السليمة بطريقة علمية شائقة، 1

مستوى معني ، بحيث يصريون يف نهاية األمر تجذب انتباههم، وتصل بهم إىل 
مزودين برثوة لغوية يف األلفاظ والصيغ والرتاكيب واألساليب ، تعينهم عىل التعبري 

 . عام يخالج نفوسهم بلغة سليمة
ـ متكني الطالب من القراءة وتنمية قدراتهم عليها، وتكوين عاداتها الصحيحة، ومهاراتها  2

 .م املقروء والتعبري عنهلديهم، كالرسعة فيها، وفه
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ـ متكني الطالب من التعبري السليم الواضح عن أفكارهم، ومشاعرهم، وإدراك ما يتلقونه 3
 .من تعبريات ومعان

مثل القدرة عىل تأدية الفكرة يف وضوح : ـ منو القدرات واملهارات اللغوية بصفة عامة4
 .وطالقة وترتيب، والقدرة عىل صياغة األسئلة وتوجيهها

ـ تشجيع الطالب عىل القراءات الحرة الخارجية التي تنمي مداركهم وتغذي عقولهم، 5
 .وتحررهم من القيود املدرسية املنهجية

ـ تنمية الذوق الجاميل لدى الطالب، واإلحساس بأنواع التعبريات األدبية من شعر ونرث، 6
 .وذلك عن طريق إدراك النواحي  الجاملية يف أساليب الكالم ومعانيه

 .ـ  تدريب الطالب عىل استخدام أساليب الحكم واملوازنة والنقد للمواد املقروءة7
ـ  متكني الطالب من استخدام القواعد النحوية والرصفية أثناء القراءة والكتابة والحديث، 8

 .مبعنى وضع النظريات موضع التطبيق
كتب، وتلخيص ما يقرأ ـ تعويد الطالب عىل االستفادة من املكتبة والرجوع إىل أمهات ال9

 . منها، ومتكينه من كتابة البحوث عنها
ـ إدراك املتعلم لدور اللغة يف ترسيخ وحدة الفكر واملشاعر بني أبناء وطنه وأمته، بحيث 10

 . يقدر هذا الدور، ويزداد إميانه بوحدة الهدف واملصري املشرتك
 

 : ًثالثا ـ منطلقات مصدرها خصائص املتعلمني
ً محور العملية التعليمية، وأحد العوامل األساسية التـي تـؤثر تـأثريا مبـارشا يف يعد املتعلم ً

بناء املناهج الدراسية، مبعنى أننا ال ميكن أن نقدم أية فكـرة ، أو نطالبـه بالقيـام بـأي عمـل دون 
إملام مبرحلة النمو التي مير بها، ومراعاة قدراته واسـتعداداته وخصـائص منـوه يف كافـة الجوانـب، 

 .وهذا يعني رضورة مسايرة املناهج الدراسية ملراحل منو املتعلمني
منذ نشأته مكانة مميزة يف السلم التعليمي، ويلقى ) بصفة خاصة(ويحتل التعليم الثانوي 

عناية كبرية من املهتمني بشئون التعليم، كام يتمتع مبنزلة كبرية يف نفوس اآلباء واألبناء ؛ ألنه يتيح 
لعل هذا يرجع إىل أنه ـ التعليم الثانوي ـ يعد  واالجتامعية  الطيبة للملتحقني، والفرص التعليمية

الشباب ملواصلة التعليم الجامعي، ويؤهلهم لتنفيذ خطط التنميـة االقتصـادية واالجتامعيـة عـن 
طريق تنمية قدراتهم واستعداداتهم ، وإشباع ميـولهم ، وتزويـدهم بالقـدر الرضوري مـن القـيم 

 .والسلوكيات ، واملعارف، واملهارات العملية
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والشك يف أن تأمل األدبيات املعنية مبطالعة املستقبل واسترشافه يرسـم لنـا صـورة ملالمـح 
مجتمع الغد الذي يتسم بثورة التكتالت االقتصادية العاملية، وانهيار املوانع والحـواجز  التقليديـة 

علـيم بني الشعوب، وبزوغ أهمية رأس املال البرشي، كل هذا التغري له انعكاسه عـىل مسـتقبل الت
 . الثانوي يف الوطن العريب

فبدالً من أن تقترص املدرسة الثانوية عـىل إمـداد املتعلمـني باملعـارف واملعلومـات ضـمن 
املواد الدراسية، يصبح دورها أفضل إذا ساعدت املناهج الدراسية عىل تنمية العقول بدرجة تتسم 

رة منطقيـة، وغـرس احـرتام القـيم بالحيوية والنزعة البحثية والقدرة عىل السؤال واملناقشـة بصـو
 .األخالقية لدى التالميذ سواء لآلخرين وألنفسهم والتسامح مع األجناس والديانات األخرى

لهذا يحظى التعليم الثانوي بأهمية كبـرية ومكانـة خاصـة، يعتـرب مبثابـة العمـود الفقـري 
 وتكوين الشخصية السوية، للعملية التعليمية والسلم التعليمي، وتتميز هذه املرحلة ببناء الذات

ومتثل الفرتة العمرية املقابلة للمرحلـة الثانويـة مرحلـة اإلعـداد الجـاد للمـواطن الفـرد يف قيمـه 
 .ومعتقداته وسلوكه وهويته

وفيام ييل عرض موجز ألهم السامت والخصائص االجتامعيـة والنفسـية والعقليـة لطـالب 
 : املرحلة الثانوية

 :فيسالنمو االنفعايل الن) أ (
  ترتبط املرحلة الثانوية بوصـول املـتعلم إىل مرحلـة املراهـق، حيـث تـتجىل فيهـا جميـع 
الخصائص املعربة عن املراهقة ، كام تتضح فيها املشـكالت املرتبطـة بهـا، وتعـد مرحلـة املراهقـة 
مشكلة يف كثري من املجتمعات ؛ لتذبذب املعاملة التـي يتلقاهـا املراهـق سـواء مـن الوالـدين أو 
املعلمني باملدرسة، لذلك ميكن القول بأن املراهقة قضية املجتمع وليست قضية املـتعلم، فتعامـل 
مرحلة املراهقة بأنها مرحلة املشكالت، حيث ميثل املراهق مشكلة بالنسبة ألهله واملحيطـني بـه، 

عـن فهو حاد الطبع، سهل االستثارة، رسيع الغضب، وانفعـاالت املراهـق تختلـف يف نـواح كثـرية 
 . انفعاالت الطفل

ومن أبرز املالمـح االنفعاليـة للمراهـق أنـه يتعـرض لـبعض حـاالت اليـأس والقنـوط 

تتفق والحزن واآلالم النفسية ؛ نتيجة ملا يالقيه من إحباط بسبب التقاليد يف املجتمع التي ال 

التمـرد ويظهر سـلوك . مع رغباته ودوافعه، مام ينشأ عن هذا اإلحباط انفعاالت تتسم بالحدة

 والعصيان عىل قواعد املجتمع وقيمه، وعىل ما هو قائم مادام ال يتفـق مـع خططـه وأهدافـه 
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وطموحاته وأمانيه ، ويسعى يف االستقالل عن كل مظاهر السلطة التي تسبب له مظـاهر اليـأس 

 .واإلحباط والحزن

رض املراهـق ومن مظاهر النمو االنفعايل عنـد املراهـق سـوء االتـزان االنفعـايل، وقـد يتعـ

للرفض  أو عدم التقبل من الجامعة واألقران ، عندما ال يتوافر لديه مستوى مناسـب مـن االتـزان 

وعندئذ مييل املراهق إىل االنطواء والخجل والبعد عن األقران  داخل املدرسة وخارجها، .. االنفعايل

ك افتقـاده لتحقيـق ويرتتب عىل ذلـ. ًوهو يف ذلك يصبح أكرث حساسية نحو نفسه وحساسا للنقد

 .االندماج مع املجتمع، وشعوره بالدونية والنقص لقصوره يف مشاركة األقران

وتتميز  هذه املرحلة بتكوين بعض العواطف الشخصية ؛ عواطف نحو الذات تأخـذ عـدة 

مظاهر مثل االعتداء بالنفس، والعناية بامللبس وبطريقة الكالم، إذ يبدأ املراهق يشعر بأنه مل يعد 

طفل الذي يطيع دون أن يكون له حق يف إبداء الرأي، كام أن املراهق يبـدأ يف تكـوين عواطـف ال

نحو األشياء الجميلة ؛فنجده يحب الطبيعة ويعرب عن تلك املشاعر بطريقة أدبية، أو يرسم لوحة، 

 .كام أنه يبدأ يف تكوين عواطف حول موضوعات معنوية مثل التضحية والدفاع  عن الضعيف

 :نمو العقيلال) ب(

. إن تطور تفكري املراهق إىل مستوى العمليات املجردة يظهر يف مقدرته عىل حل املسـائل 

ففي الثانية عرشة يبدأ املراهق يف الحاجة باستخدامه االفرتاضات ، واملناقشة بواسطة التخمني إذا 

ا يتحقـق ويكتفي الطفل عندما يجد الحل الصحيح عن طريق التجربـة والخطـأ، أو عنـدم. حدث

من فرضيته، من خالل حالة واحدة مبعنى آخر، أنه ال يستطيع تصور قاعـدة عامـة، أمـا املراهـق 

فيصوغ فرضياته بشكل قواعد أو قوانني عامة ، ثم ينرصف إىل اختبار صحتها آخذا بعـني االعتبـار 

 .انونجميع اإلمكانات املتاحة واملمكنة ، ومن ثم صياغة النتيجة التي توصل إليها بشكل ق

ًإن الفرق يف التفكري بـني الطفـل واملراهـق يظهـر أيضـا باإلشـارة إىل توقعـات كـل مـنهام، 

فاملراهق يرى برسعة أن شواهد عـدة مـن نـوع مـا تشـري إىل وجـود قاعـدة البـد مـن أن تكـون 

أمـا الطفـل فيميـل إىل رويـة الشـواهد املتتابعـة عـىل أنهـا . صحيحة يف جميع الحاالت املشـابهة

 .فصلة وغري منتميةأحداث من
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ومـن أول مظاهرهـا أن املراهـق . إن مرحلة العمليات املجردة تبدأ يف أوائل فرتة املراهقة 
مـن الواضـح أن " : " بياجيـه" يبدأ يف إظهار ميل للتعـاون مـع اآلخـرين، ويف هـذا الصـدد يقـول 

" . نطـق وتطـورهالتعاون هو الظاهرة األوىل يف مجموعة من أمناط السلوك الرضوريـة لتكـوين امل
ومن أجل أن نعلم املراهقني التحليل املنطقي ، البد مـن أن تتكـون فـيام بيـنهم مـن جهـة وبـني 
املراهق نفسه من جهة أخرى عالقات متزامنة تأخذ شكل عالقـات التفاضـل والتبـادل التـي متيـز 

 .التنسيق يف وجهات النظر
 املراهـق مرونـة جديـدة، فقـد إن األخذ بوجهات النظر املختلفة املتعـددة تعطـي تفكـري

ًأصبح يتفحص عقليا إمكانات متعددة، ويكون نظريات ، ويدرك عوامل خياليـة، وأن ميلـه املتزايـد 
ًيف نظم اجتامعية مختلفة حقيقية كانت أو ممكنة، يجعله مجربا عىل اتخاذ مواقف ناقـدة تجـاه 

وـضـوعية وإىل افرتاـضـات مقاييـسـه الـتـي يـكـون ـقـد تبناـهـا، بحـيـث يـبـدأ النـظـر فيـهـا بطريـقـة م
 .املجموعات املختلفة التي هو عضو فيها

ًأما موقفه من القواعد واملواثيق واالتفاقات فإنه يتغري أيضا، فهو مل يعد مثل الطفل الـذي 
يعتقد أنها ال تتبدل ، لقد أصبح يدرك أنها تقررت ومتت املوافقـة عليهـا مـن قبـل الراشـني، وقـد 

 .إىل مجموعة أخرىتختلف من مجموعة من الناس 
  وتربز عدة قابليات جديدة ، من خالل التطور األسـايس بتعـدد وجهـات النظـر ، نـذكر 

 :منها
 .ـ أن املراهق ميكنه قبول املسلامت من أجل املناقشة

ًـ لقد أصبح قادرا عىل صياغة مجموعة من الفرضيات املتتابعة والتي يعـرب عنهـا بافرتاضـات 
 .حتهاومن ثم امليض يف اختبار ص

ـ يبدأ يف البحث عن خصائص عامة ، متكنه من إعطاء تعريفات كاملة، وصياغة قوانني عامة، 
 .ورؤية معان عامة يف األمثال أو املواد اللفظية األخرى

ـ أصبح بإمكانه الذهاب يف تفكريه إىل ما وراء املحسوس واملحدود واملألوف ، ليتصـور مـاهو 
 .ًشف أمورا عقلية تصوريةغري محدود يف الكرب والصغر، ويكت

ًـ أصبح واعيا لتفكريه، مستعينا به يف تقديم مربرات منطقية لألحكام التي يعطيها ً. 
 ـ يكون قدرة يف التعامل بنوعية واسعة من العالقات املعقدة مثل التناسب والرتابط   

 :ويف فرتة املراهقة البد من التأكيد عىل تطور التفكري يف الجوانب التالية
 .التعريفات والرمزـ 
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 .ـ التواصل والالمحدودية

 .ـ التناسب

وميكن اعتبار الشك من أهم مظـاهر اليقظـة العقليـة ، ويـأيت يف أعقـاب النضـج العقـيل، 

وتتـفـتح ملـكـة النـقـد، ويـكـون املراـهـق أـكـرث قابلـيـة للـشـك يف األـمـور الدينـيـة، والـسـيام املتعلـقـة 

أن الشـك لـدى ) 1955(ويؤكـد  عبـد املـنعم املليجـي .، والثواب والعقابالـلـهبالتوحيد، ووجود 

املراهق يختلف باختالف مزاجه  وذكائه ومعارفه وظروفه الخاصة، فيرتاوح بني االهـتامم النقـدي 

 .العابر، واالرتياب الحاد يف عقيدة من العقائد
 

  :النمو االجتامعي) ج(

عـرض لهـا املراهـق يف جوانـب  يتأثر النمو االجتامعي يف هذه املرحلـة بـالتغريات التـي يت

ًالنمو األخرى، ويظهر هذا التأثري واضحا يف سلوك الفرد االجتامعي ، حيث تتضح رغبتـه يف تأكيـد 

ذاته وتحقيق مكانة اجتامعية له،  والشـعور بتقـدير اآلخـرين لـه، ومـن ثـم  تـزداد فكرتـه نحـو 

رانه خارجها، ولعب مجموعـة مـن الجامعة واالجتامعية، لذا فهو ينخرط مع أقرانه باملدرسة أو أق

األدوار الوظيفية التي تعطيه الفرص املتعددة إلثبات ذاتـه، وتحقيـق شخصـيته ، فهـو عضـو مـن 

أعضاء أرسته التي تضم أبويه وأخوته، وهو تلميذ يف فصله، وعضـو مـن أعضـاء جامعتـه زمالئـه، 

 .وبني هذه الوظائف له يلعب املراهق عدة أدوار تضمن بقاءه بها

يل املراهق يف هذه املرحلة يف أن يسـتقل برأيـه، فنتيجـة لنضـجه العقـيل أو الجسـمي ومي

ًيشعر املراهق بأنه وصل إىل مرحلة يستطيع أن يتخذ فيها قراراته بنفسـه، ويصـبح أقـل اعـتامدا 

عىل آراء الكبار من حوله،وبقدر نفوره ومحاولته التخلص من آراء الكبار من حوله بقدر ما يرغب 

ًكون عضوا يف جامعة من عمره الزمني، وتختلـف نظرتـه بـرأي الجامعـة عـن نظرتـه آلراء يف أن ي

الكبار، حيث نراه يلتزم ويخضع لرأي الجامعـة ألجـل الحصـول عـىل قبـول ورىض تلـك الجامعـة 

 . وبالتايل يكتسب سلوك الجامعة سواء يف اللبس أو الحديث ، أو األفكار

ويـة أو الكينونـة، خاصـة الصـداقة ذات العالقـات وتسهم الصـداقة يف منـو اإلحسـاس باله

الوثيقة، أو ما يعرف باألصدقاء املفضلني، وعندما يصل املراهق إىل إحساسه بالهوية مستوى معني 

من القوة والتامسك ، فإنه يشعر بنوع من الدفء واأللفة مع األصدقاء، وتساعد هـذه األلفـة إىل 

 .تكوين هوية منفصلة عن األرسة
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التجاهات االجتامعية لدى املراهق بصورة واضحة يف هذه املرحلة، ألن االتجاهات وتظهر ا
ذات طابع اجتامعي، فهو مييل إىل مسايرة الجامعة التي ينتمي إليهـا ويفضـل املناقشـة معهـا يف 
أمور تتصل بحياته وأفكاره وأحالمه، كام تتضح اتجاهاته إىل النقد والرغبة يف اإلصـالح، وميلـه إىل 

 . امةالزع
 

 االتجاهات عند املراهقني -د
يقصد باالتجاهات أنها شعور تفضييل يبنى عـىل أسـاس الخـربة، كـام تشـري إىل أنهـا حالـة 
وجدانية قامئة وراء رأي الشخص واعتقـاده فـيام يتعلـق مبوضـوع معـني مـن حيـث رفضـه لهـذا 

 .املوضوع أو قبوله
صـبي منظمـة حـول الخـربة توضـح أن االتجاه هو حالة استعداد عقيل وع" ألبورت"ويرى 

ًتأثريا مبارشا عىل استجابة الفرد لكل املواقف واملوضـوعات التـي تتعلـق بهـا واالتجـاه يف ضـوء .  ً
املكون املعريف التقوميي عبارة عن عملية تقويم أحد موضوعات التفكري، والتـي متثـل موضـوعات 

 concreteت االهـتامم هـذه عيانيـة وقد تكون موضـوعا. اهتامم الفرد مثل الذات، األم، املساواة
 . مثل اإلنسانية أو الرشabstractمثل شخص مألوف، أو خربة مؤسفة، وقد تكون مركبة أو مجردة

" ومن التعريفات التـي ركـزت عـىل تعريـف االتجـاه يف ضـوء املكـون املعـريف تعريـف    
وضوع، أو موقـف معـني ًتنظيم من املعتقدات له طابع ثابت نسبيا حول م" لالتجاه بأنه" روكتش

 ".يؤدي بصاحبه إىل االستجابة بشكل تفضييل
هـو تنظـيم يختلـف يف مـدى عموميتـه أو خصوصـيته، يف " روكـتش"فاالتجاه من منظور 

بني االتجـاه " روكتش"ويف هذا الشأن ميز . ًاتساعه أو ضيقه، طبقا ملا يتضمنه من أجزاء أو عنارص
ًفموضوع االتجاه ميكن أن يكون عيانيـا أو . situationقف، واالتجاه نحو املوobjectنحو املوضوع

أمـا . أما املوقف فهو حدث دينـامي نشـط ملجموعـة مـن املعتقـدات توجـد لـدى الفـرد. ًمجردا
 :االستجابة التفضيلية فيمكن فحصها من خالل بعدين هام

 ).الحب ـ الكراهية( ـ البعد الوجداين
 ).الحسن ـ السيئ( ـ البعد التقوميي

 :ن التعامل مع فكره التوجه عىل أنه يشتمل عىل مكونات ثالثة هيوميك
 .ـ املكون املعريف
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 .ـ املكون الوجداين
 .ـ املكون السلويك

وتتميز فرتة املراهقة بأنها فرتة يقظة دينية توضع فيها املعتقدات الدينية التـي قـد كونهـا 
حتى تتفق مع حاجاتـه الجديـدة املراهق يف طفولته موضع الفحص واملناقشة، وتتعرض للتعديل 

 .ًاألكرث نضجا، ولذلك فإن مرحلة املراهقة يصبغها االتجاه الديني واالهتامم الديني
ويزيد من اهتامم املراهق باملسائل الدينيـة أنـه مطالـب مبامرسـة العبـادات بشـكل أكـرث 

غـلـب ـعـىل جدـيـة ـمـام ـكـان علـيـه الـحـال يف الطفولة،باإلـضـافة إىل أن مناقـشـاته ـمـع أـصـدقائه ي
موضوعاتها األمور واملشكالت الدينية، وكام أن بعـض الحـوادث التـي تقـع لـه كمـوت صـديق أو 

 .ًقريب، أو الصعوبات التي يواجهها تجعله يزداد تركيزا عىل الدين وأموره
 

وتتميز هذه الفرتة بظهور االتجاهات املختلفة لدى املراهق، أبرزها االتجـاه الـديني وهـو 
ريق املرور بخربة معينة، وال يتكون من موقف واحد بعينة، ولكنـه نـاتج عـن يتكون عنده عن ط

مجموـعـة مواـقـف يتـعـرض لـهـا املراـهـق، وتـسـاعد ـهـذه االتجاـهـات الدينـيـة يف إـشـباع حاجاـتـه 
 .ودوافعه، وتحقيق أهدافه التي رسمها لنفسه

 

 :خصائص االتجاهات -1
 :هاتتميز االتجاهات لدى األفراد مبجموعة من الخصائص من

 .ًتعترب االتجاهات أمرا مكتسبا من جراء احتكاك الفرد ببيئته الخارجية) أ(
 .اتجاهات الفرد تعترب حصيلة لخرباته السابقة) ب(

ًتبنى اتجاهات الفرد عىل خرباته السابقة فهي أيضا  قابلة للتغيري باكتساب خربات ) ج (
 .جديدة

 :العوامل املؤثرة يف االتجاهات -2
من العوامل التي تؤثر يف اتجاهات الفرد، منها ما هو متعلـق بـالفرد نفسـه، هناك العديد 

 : ، وهذه العوامل هي وأخرى بالوسط االجتامعي الذي يتفاعل معه
 : أ ـ العوامل البيئية

البيئة الثقافية التي يتفاعل معها الفرد عـىل مسـتوى األرسة، واملدرسـة والتقاليـد السـائدة 
 .هي التي تحدد اتجاهاته
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 :ب ـ عوامل خاصة بالفرد

تجارب الفرد، وخرباته،ومستواه الثقايف والتعليمي،ومستوى إدراكـه، وقدرتـه عـىل التخيـل 

 .واالستنباط، ومدى استقالليته ـ هي التي تحدد اإلطار العام الذي تتكون ضمنه اتجاهاته

 :ج ـ عوامل لها عالقة بالحدث أو املوقف موضوع االتجاه

وع إلشباع حاجاته وذلك للتخفيف من حـدة التـوتر النـاتج عـن هـذه الفرد بطبيعته مدف

فالفرد يتكون لديه اتجاه إيجـايب نحـو كـل املواقـف واألحـداث واألشـخاص املسـاهمني .الحاجات

ًإيجابيا يف سبيل إشباع رغباته، بينام يتخذ موقفـا مضـادا مـن األشـياء التـي أعاقـت تحقيـق هـذا  ً ً

ً يدفع الفرد إىل أمناط سـلوكية متعـددة قـد تأخـذ شـكالً عـدوانيا هذا االتجاه السلبي قد. الهدف

 .إعادة املحاولة أو االنسحاب

 :عنارص االتجاه -3

 : ثالثة عنارص رئيسة يتألف منها مفهوم االتجاه لدى األشخاص

يتمثل العـنرص األول مـن عنـارص  االتجاهـات يف فهـم واسـتيعاب وإدراك املوضـوع، أو ) 1(

 .من قبل الشخصاملوقف،أو الحدث 

 .شعور الفرد اإليجايب أو السلبي نحو الهدف) 2(

 . سلوك الفرد املرتتب عىل استعداده املسبق تجاه هذا املوضوع) 3(

لذا نستطيع القول بأن هناك عالقة وثيقـة بـني هـذه العنـارص ، فمـدى االسـتيعاب الـذهني 

لوك الفـرد يرتتـب ملوضوع االتجاه تؤثر عىل إحساس الفرد تجاه املوضوع نفسه، وسـ

 .عىل ذلك

 :تغيري االتجاهات -4

  ارتقاء املستوى التعليمي والثقـايف لـدى الفـرد قـد يحـدث عمليـة تحـول يف ميـول

 . ونوعية استجابة الشخص لحدث ما

  شخصية الفرد متر مبراحل تكوين معينة، قد يصاحب بنوع من التجديد والتحـديث

 .التجاهاته لتعكس نضج شخصيته
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 د لخـربات وتجـارب جديـدة قـد تـؤثر عـىل فهمـه وإدراكـه لألحـداث اكتساب الفر

واملواقف،وبالتايل قد تدفعه إىل إدخال بعض التغيـري عـىل طريقـة اسـتجابته لهـذه 

 .املواقف أو األحداث

  الجهاز اإلداري قد ينجح يف إحداث بعض التغيري يف اتجاهات منسوبيه خاصة التـي
 .سسةال تتفق مع األهداف العامة لتلك املؤ

  الشخص راغب العضوية يف تنظيم غري رسمي قد يضطر إىل تغيري اتجاهاتـه التـي ال
 .تنسجم مع ميول بقية األعضاء

  الفرد قـد يتكـون لديـه اسـتعداد مسـبق لالسـتجابة لحـدث أو موضـوع مـا ، هـذا
االستعداد مبني  عىل معلومات وحقائق معينـة، وأي تغيـري يف هـذه املعلومـات أو 

 .ب بتغيري يف اتجاهات هذا الشخص نحو هذا املوضوع أو الحدثالحقائق سيصاح

  التطور الحديث والرسيع يف التقنية وسهولة وصـول البـث اإلعالمـي إىل كـل أجـزاء
ـرد  ـتجابات الـف ـات واـس ـول ورغـب ـري مـي ـا يف تغـي ـب دورا جوهرـي ـد يلـع ـورة ـق ًاملعـم ً

اث عامليـة ، املستقبلني سواء فيام يتعلـق مبواقـف سياسـية وأحـداث عامليـة، وأحـد
 . وسلوكيات استهالكية 

 
 : معلم اللغة العربية وتنمية االتجاهات -5

لـه األثـر القـوي اإليجـايب يف تنميـة اتجاهـات املتعلمـني  اللغة العربية ال شك يف أن معلم
الدينية، حيث أن الدراسات الرتبوية أكدت نتائجها عـىل أن املتعلمـني يتـأثرون مبعلمـيهم ، فهـم 

ًمئا، ، ولذلك يجب عىل معلم الرتبية الدينية اإلسالمية أن يتمتع بقدر كبري من عظـيم يقلدونهم دا
الخلق الطيب، والخصال الحسنة الفاضلة، ، لذلك يؤكد الرتبويون عىل أمر مهم هو أنه ينبغـي أن 

ًيكون تهذيب املعلم لطالبه ، وتربيتهم تربية دينية أمرا نابعا من نفسه، مؤمنـا بـه، مخلصـا ف ً ً يـه، ً
 .دون تزييف يف عواطفه

 أن اللغـة العربيـةولذلك يشري يف هذا الصدد محمد صالح سمك إىل أنه ينبغي عىل معلم 
ًيكون عظيم التدين، قوي اإلميان، متمكنا مـن دينـه يف نصوصـه، وأحكامـه، وفقهـه، عـامالً طبـق 

حسنوا فهمها والعمـل ًأوامره ونواهيه،قادرا عىل تقريب دروسه إىل أذهان تالميذه وطالبه، حتى ي
 .بها
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عدة تساؤالت ذات أهمية تتعلق بدور معلم ) 1994(وقد قدم  محمد صالح الدين مجاور

الرتبية الدينية اإلسالمية يف تنمية االتجاهات الدينية اإليجابية لدى طالبـه نـذكر منهـا التسـاؤالت 

 :التالية

 ناء الدرس؟إىل أي مدى تساعدين القيم واالتجاهات الدينية يف أث) 1 (

  وحقوق الناس؟الـلـههل أنا ممن يدركون حق )2(

 هل أمتلك شخصية متثل قوة مؤثرة عىل التالميذ؟) 3(

 هل أنا إنسان ممن ينالون احرتام البيئة والحي؟) 4 (

 هل أنا سعيد بأداء دوري يف الرتبية اإلسالمية؟) 5(

 ما الذي حققته مع تالميذي؟) 6(

 .الً مع طاليب؟هل حدث تأثري روحي فع) 7(

 الرتبيـة الدينيـة اإلسـالمية أن يضـع نصـب عينيـه  اللغـة العربيـة ولذا ينبغي عىل معلـم

االهتامم بغرس املبادئ والقيم الدينية يف نفوس طالبه، وأن يهيئ املناخ املناسب لطالبه الكتسـاب 

ة املدرسـية التـي االتجاهات الدينية اإليجابية ، وأن يشجعهم عىل املشـاركة يف النشـاطات الدينيـ

 .تدل عىل الوعي الديني القويم

 :وحدد حسن شحاتة بعض األدوار املهمة ملعلم الرتبية الدينية اإلسالمية أهمها ما ييل

ـ مساعدة الطالب عىل اختيار املعرفة املناسبة للموضـوع الـذي يقـوم بدراسـته،أو املشـكلة 

 .التي تواجهه يف املنهج املدريس أو يف حياته الشخصية

ـ تزويد الطالب باملهارات والقدرات الالزمة لنقد املعرفة التي حصـلها والتأكـد مـن سـالمتها 

 . وصحتها

 .ـ تدريب الطالب عىل كيفية استخدام املعرفة واإلفادة منها يف املشكلة التي يقوم ببحثها

 .ـ فهم خلفية الطالب وظروفه االجتامعية واالقتصادية 

 الطالب وتقدير حاجاتـه يسـاعد املعلـم يف تنظـيم وتصـميم ـ تعرف قدرات الطالب وتقدير

 .الخربات التعليمية املناسبة لحالته

ًـ القيام مبسئوليات معينة تجاه عمليـة التكامـل بـني املدرسـة والبيـت متعاونـا مـع املرشف 

 .االجتامعي
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 :ًرابعا ـ  منطلقات مصدرها خصائص املجتمع العريب

ً جوهريا من أسس بناء مـنهج اللغـة العربيـة ، فاألفكـار ًتعد دراسة طبيعة املجتمع أساسا

واملعتقدات الرئيسة والقيم املتعارف عليها اجتامعيا، وأساليب العمل ، وغري ذلك مـن الخصـائص 

ًالتي متيز طريقة الحياة، تعد مصدرا رئيسا للفلسفة الرتبوية ولألهـداف واملحتـوى يف أي مجتمـع  ً

دى علـامء الرتبيـة برضورة ربـط التعلـيم مبتطلبـات املجتمـع ويف أي فلسفة، ومـن أجـل هـذا نـا

 .وظروفه ومشكالته 

واملجتمع العريب عبارة عن أمة موحدة متجانسة موصولة التاريخ منذ أقدم العصور ،وهذا 

املجتمع الكبري تنظمه جامعات صغرية متفاوتـة القـدر والعمـر، ولهـذه املجتمعـات الصـغرية ،أو 

 عالقات ووظائف مثلها يف ذلك مثل الجوارح واألعضـاء يف الجسـد الحـي، لهذه النظم االجتامعية

ولهذا املجتمع العريب الكبري خصائص متيزه عن غريه من املجتمعات األخـرى، . ًيكمل بعضها بعضا

وإن كان يشرتك معها يف املشـكالت التـي تـرتبط بظـروف الحيـاة فيـه، ومـنهج الرتبيـة اإلسـالمية 

 .مع ويقدم حلوالً ملشكالتهيتفاعل مع خصائص املجت

ًويعد املجتمع العـريب مجتمعـا قـديم النشـأة ، متتـد جـذوره يف أعـامق التـاريخ ، وكانـت 

حضارته من أقدم الحضارات العاملية التي اكتشفت الزراعة، وشيدت املدن، وعرفت نظام الدولة ، 

رب العصور التاريخيـة تعـرض وع. وابتعدت عن الثقافة البدائية وارتبطت بالثقافة الراقية املتحرضة

املجتمع العريب لتغريات رسيعة وعميقة شاملة ومتالحقة ملجريات األمور الحياتية فيـه، مـام كـان 

له أكرب األثر يف كل نواحي الحياة العربية، وبـالرغم مـن هـذه التغـريات التـي حـدثت وأثـرت يف 

اتسـمت باألصـالة واملعـارصة املجتمع العريب فإنه احتفظ مبجموعة من السامت والخصائص التي 

 .والثبات

فمن خصائص املجتمع العـريب أنـه مجتمـع متـدين، فالتـدين يرضب بجـذوره يف أعـامق  

ًاملجتمع العريب منذ القدم، ولقد كانت سمة التدين يف الشخصية العربية سـببا رئيسـا يف إكسـاب  ً

مـن الشـهداء الـذين افتـدوا الروح الوطنية والفداء وجعلها سمة من سامتهم، ولعل العدد الهائل 

 .اإلسالم منذ القدم حتى أواخر القرن العرشين يؤكد وحدة وترابط هذا الوطن منذ مئات السنني

وأن تلك الروح الوطنية والفداء التي رسخت يف قلوب املسلمني لدليل عىل إميانهم بدينهم 

 .وليس كواجب وطني فقط
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يث عرف العـريب املسـلم بالحفـاظ عـىل وتعد سمة الكرامة من سامت املجتمع العريب، ح
ّكرامته، والدفاع عنها بكل ما أويت من قوة، فعىل مر العصـور التـي تعـرض فيهـا اإلنسـان العـريب 
ًأللوان االستغالل والقهر مل يخضع للطغاة واإلقطاعيني ،بل قاومهم وقـام بـالثورات احتجاجـا عـىل 

وسمة الكرامة هي التـي دفعـت املجتمـع سوء معاملتهم،وقام الشهداء يف سبيل وطنهم وأرضهم 
 .العريب املسلم لتحدي القهر الخارجي وهضم الغزاة واملستغلني

ومن املالمح الرئيسة للمجتمع العريب املسلم متسكه بالعـادات والتقاليـد الطيبـة وحرصـه 
عىل مامرسة الفضائل التي اكتسبها مـن القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الرشيفـة مثـل الصـدق، 

اإلحسان إىل الفقراء، وإغاثة امللهـوف، والـرب، والوضـوح والرصاحـة، والـدأب واملثـابرة،، والوفـاء، و
والنزوع املستمر إىل النفع والخري بال تفريق، وكذلك التطلع األصـيل إىل الكـامل، ويـتجىل ذلـك يف 

 . اإلنجازات الحضارية، وكذلك الجسارة يف مواجهة املجهول ويف تحمل املخاطر
برز سامت املجتمع العريب املسلم سمة الرصاحة، وهي سـمة حضـارية تنبعـث مـن ومن أ

وقـد اكتسـبت سـمة .الدين اإلسالمي الحنيـف، ونجـد أيضـا سـمة الوسـطية واالعتـدال والتعقـل
الوسطية يف الشخصـية العربيـة اإلسـالمية القـدرة عـىل الجمـع بـني املـايض والحـارض واملسـتقبل 

، والدين والعلم، وهذا يؤكد عىل عدم التطرف أو التعصـب أو الغلـو واملعارصة والرتاث واالقتباس
 .والبعد عنه بشتى الصور

ويواجه املجتمع العريب املسلم تحديات يف حارضه ومسـتقبله،وهي تختلـف عـام تواجهـه 
املجتمعات األخرى، منها ما هو فكري، ومنها ماهو اجتامعي، ومنها ما هـو اقتصـادي، ،ومنهـا مـا 

من أبرز هذه املشكالت التي تواجه املجتمع العـريب األميـة الدينيـة، وتعنـي الجهـل هو سيايس، و
بأمور الـدين، وعـدم العلـم بـه،أو الفهـم الخـاطيء لتعاليمـه، والعلـم بـبعض جوانبـه، وإهـامل 
الجوانب األخرى، ومن الواضح أن الفهم الخاطيء لإلسالم ينطلق من تفسريات مغلوطة لتعاليمه، 

ً تجعل منه دينا جامدا منغلقا متقوقعا ال يقوى عىل مسـايرة الـزمن، وال يراعـي وهذه التفسريات ً ً ً
 . متغريات الحياة

ًولعل هذه األميـة الدينيـة ترجـع أيضـا إىل ضـآلة مكانـة الرتبيـة الدينيـة اإلسـالمية يف      
 حيث قلة مـا ًاملدرسة يف بعض البلدان العربية، حيث احتلت اهتامما قليالً يف املنهج املدريس، من

يعطى للتالميذ خالل املراحل الدراسية، إذ ال يفي الغرض املطلوب، وعدم االرتبـاط بـني مـا يقـدم 
 . مبراحل منو املتعلم وواقع حياته
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 مدخل
تحتل الكفاءة اللغوية مكانة بارزة يف التنظيم العقيل لإلنسـان، ألن اللغـة تعـد أرقـى مـا  

أهميـة الكفـاءة اللغويـة كأسـاس ) 1990(ويؤكد سولسو . لدى اإلنسان من مصادر القوة والتفرد
ًوذلك انطالقا من أن كثـريا مـن أشـكال التفكـري وحـل املشـكالت تحـدث يف غيبـة معريف لألفراد،  ً

. منبهات خارجية، وعملية التجريد إىل رموز لفظية متدنا بوسائل التفكري وطرائـق حـل املشـكالت
ولقد تطور خالل القـرن العرشيـن عـدد مـن النظريـات التـي ) . 541، ص 1990: روبرت سوسلو(

 .  التي تكون ما يسمى بالكفاءة اللغويةحاولت أن تحدد القدرات
ًوقد ظلت النظرية اللغوية عرب السنوات السابقة إىل عهد قريب ـ نسـبيا ـ تعتـرب الكفـاءة 
اللغوية مساوية ملعرفة مفردات اللغة ونحوها ورصفهـا، وكـان أول األطـر النظريـة التـي حاولـت 

 وكـذلك أمنـوذج كـارول Lado (1961(وصف الكفاءة بنـاء عـىل هـذا التصـور هـو أمنـوذج الدو  
Caroll (1961) الذي بـني فيـه املكونـات الثالثـة للغـة ـ حسـب رأيـه ـ وهـي النحـو واملفـردات 

ونظامي األصوات والكتابة وقد فصلها عن املهارات اللغوية األربع، لكن كال الباحثني مل يتطرقـا إىل 
 . )1999: لعش مهدي ا. ( العالقة بني مكونات الكفاءة اللغوية واملهارات

ثم رشع اللغويون وعلامء االجتامع ينظـرون بإمعـان إىل دور اللغـة يف سـياقها االجتامعـي 
وحددوا عنارص فوق لغوية يعتقد أنها تؤثر عىل شكل اللغة املستعملة، وبدأ هذا التحول منذ أن 

) 1964 (األخصايئ بعلـم الـنفس واإلنسـاين، واللغـوي فـريث) 1932(أدخل برانسالف مالينوفسيك 
، مشريان إىل الواقع املحيط باملوقف اللغوي   context of situationعبارة سياق املوقف اللغوي 

 .عىل شكل اللغة
وجود وجهني للمعرفـة اللغويـة ،أولهـام الكـالم، ) 1916(ويف علم اللغة افرتض دي سوسري 

درة اللغوية يشبهان إىل ليصف نوعني من الق) 1965(وثانيهام الكفاءة اللغوية، ثم جاء تشومسيك 
حد بعيد الكالم والكفاءة الذين قدمهام دي سوسري، والكالم هو ما يظهر من اللغة لألذن أو العني 
مبا يف ذلك األخطاء والهفوات وسوء االستعامل، أمـا الكفـاءة فتعنـي مـا يعرفـه النـاطقون باللغـة 

 .ًضمنيا وبالسليقة عن لغتهم
 

 : مفهوم الكفاءة اللغوية  
:  ددت مسميات الكفاءة اللغوية ، وتتفق جميعها يف املضمون واملعنى ، فمن مسـمياتهاتع

الكفاءة يف اللغة، والخصوبة اللغوية ، والقدرة اللغوية العليـا، والتاميـز بـني القـدرات، والقـوة يف 
 . اللغة
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ويـة القـدرة عـىل التقـاط املعـاين اللغ" أما بالنسبة ملصطلح الكفـاءة اللغويـة فيقصـد بـه 
والعقلية والوجدانية والثقافية التي تصحب األشكال اللغوية املختلفـة، والسـليقة أو امللكـة التـي 
تجعل للفرد من الحس اللغوي ما مييز به بـني أشـكال الفهـم واإلفهـام، وتعنـي الكفـاءة اللغويـة 

د التـي تزويد الطالب باملهارات اللغوية التي تجعلهـم قـادرين عـىل فهـم طبيعـة اللغـة والقواعـ
 ) .2000 ،رشدي طعيمة " . ( تضبطها والنظام الذي يحكم ظواهرها

حسـن " ( إجادة الطالب للمهارات اللغويـة عـىل مسـتوى عـال" ويقصد بالكفاءة اللغوية 
ال تعـنـي الوـقـوف عـنـد اإلـملـام " ويـشـري أحـمـد حـنـورة إىل أن الكـفـاءة يف اللـغـة ). 1993 ،ـشـحاتة

 وأركان التشبيه ومعرفة لقاعدة الهمز متوسطة أو متطرفة، بـل باملعلومات اللغوية من رفع فاعل
أحمـد " ( تتجاوز ذلك إىل الدرجة التي تصل باملتعلم إىل االستعامل الصحيح والحسن لهذه اللغـة

 ) . 1988،حنورة 
املهـارات الرئيسـية التـي ينبغـي أن "  محمود الناقـة إىل أن الكفـاءة اللغويـة هـي  ويشري

ميارسها، وتظهر من خالل سلوكه يف املواقف املتصلة مبهمته، وأنهـا متثـل املسـتوى ميتلكها الفرد، و
 ).،1997 ،محمود الناقة " ( األمثل أو األعىل لألداء

االتصـال اللغـوي الفعـال "  أن الكفاءة اللغوية هي   Norstrand (1991)ويرى نوسرتاند 
عتمد عىل االستنباط الجاد حتى يصـبح الذي يشمل تحويل الرسائل اللفظية إىل عالقات إبداعية ت

معرفة ثقافة اللغة والتوقـع االجتامعـي ملـا يصـدر مـن " ، كام يقصد بها " ـ االتصال ـ عادة جيدة
 ) . Kramasch Claire،1996" (متحدث اللغة األصلية

قدرة اتصالية شفهية وكتابية حـول املوضـوعات املعرفيـة " وتشري الكفاءة اللغوية إىل أنها 
ألكـسـندر ـفـون " ( ئعة، ـكـام تـشـري إىل طالـقـة التحـصـيل، وإنـجـاز مرشوع يف الوـقـت املـحـددالـشـا

جـزء مـن األداة الذهنيـة " ويقصـد بهـا ) . (Alexander Von Humboldt: 2002همبولـدت 
، ويـرى ) ،1990،جـودث جـرين" ( املوجودة يف ذهن اإلنسان والتي يستخدمها إلنتاج وفهم اللغة

املعرفة الالشـعورية باللغـة وهـي معرفـة " ومسيك الكفاءة اللغوية عىل أنها عامل اللغة األشهر تش
 ) .،1994 ،هكرت هامريل" ( عقلية محضة مييزونها من األداء

 : خالصة وتعقيب
برغم تعدد التعريفات املتعددة ملفهوم الكفاءة اللغويـة إال أن معظمهـا يشـري إىل امـتالك 

عرفية التي تضبط اللغة، وتفيد االتصال الفعال، والتـي ميكـن الفرد للمهارات اللغوية والقدرات امل
 . استخدامها يف مواقف محددة إلنجاز أعامل خاصة 
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كام أن التعريفات السابقة تؤكد عىل الـدور االتصـايل للكفـاءة اللغويـة ، وتتعـدى معرفـة 

فـة الفـرد الضـمنية قواعد اللغة إىل االستعامل الصحيح والسليم للغة ومهاراتها، باإلضـافة إىل معر

 .بقواعد اللغة التي هي قامئة يف ذهن الناطق باللغة، والكامنة وراء الفعل الكالمي

 :  وميكن تحديد مفهوم الكفاءة اللغوية يف ضوء ما سبق عىل أنها 

امتالك الفرد للمهارات اللغوية والقـدرات املعرفيـة الذهنيـة التـي تضـبط اللغـة وتفيـد " 

ي ميكن استخدامها يف مواقف اجتامعية محددة إلنجـاز أعـامل خاصـة ، كـام االتصال الفعال، والت

تعني السيطرة عىل الكالم سيطرة تامة، مع إدراك املعنى، والفهم، والتمييـز بـني اللفـظ واملعنـى، 

 " . واألسلوب والرتاكيب اللغوية، مع االستخدام الوظيفي للقواعد التي تضبط وتحكم اللغة

 :وية مكونات الكفاءة اللغ

اهتم علامء اللغة والرتبويون بدراسة القدرات املتضمنة يف الكفـاءة اللغويـة ، فقـد أجـرى 

ً طالبـا جامعيـا، وأعـدا 13 دراسة عامليـة عـىل Renolds)   (1941 ، ورينولدز Jonsonجونسون  ً

 :بطارية اختبارات لتشمل مقاييس ملا سمياه تـدفق االسـتجابة اللفظيـة وتوصـال إىل عـاملني هـام

عامل تدفق الكلامت وهو أقرب إىل طالقة األفكار، ويتمثل يف القدرة عىل إنتاج األفكار مع الرتكيز 

 ،فـؤاد أبـو حطـب. ( وعامل انتقاء الكلامت ، وهو أقرب إىل الفهم اللغـوي. عىل كم هذه األفكار

1996 . ( 

لغويـة بدراسة هدفت الكشف عن مكونـات الكفـاءة ال) 1974(وقامت نادية عبد السالم 

 : والعوامل املؤثرة فيها ، وتوصلت إىل العوامل التالية 

 . ويقصد به القدرة عىل فهم األلفاظ والعبارات: أ ـ عامل الفهم اللفظي

ويقصد به القدرة عـىل إنتـاج أكـرب عـدد ممكـن مـن الكلـامت : ب ـ عامل طالقة الكلامت

 . تحت ظروف بنائية محددة

د به القـدرة عـىل اكتشـاف األخطـاء الهجائيـة والنحويـة ويقص: ج ـ عامل القواعد والهجاء

 . وتصويبها

ويقصد بها القدرة عىل إنتاج أكرب عدد ممكن من الكلامت لتحقيق : د ـ الطالقة االرتباطية 

 . مطلب معني من حيث املعنى
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وهـو قـدرة الفـرد عـىل فهـم العالقـات بـني األلفـاظ : هـ ـ عامل إدراك العالقـات اللفظيـة
 .ات اللغويةوالعبار

وهو القدرة عىل اسـتخالص النتـائج مـن مقـدمات معطـاة يف : و ـ عامل االستدالل اللفظي
 . صورة لفظية

 :  فقد حدد مكونات الكفاءة اللغوية يف القدرات التالية Carroll(1993)أما كارول 
 Verbal or printed Language Comprehension .   أ ـ قدرات الفهم

 Lexical Knowledge. عرفة املعاين املعجمية للكلامتب ـ القدرة عىل م
    Reading Comprehension .ج ـ القدرة عىل فهم املقروء

 Reading Decoding.  د ـ القدرة عىل تشفري املادة املقروءة
 Close Ability. ًهـ ـ القدرة عىل استنتاج الكلامت وفقا للسياق

 Spelling Ability.  و ـ القدرة عىل التهجي
 Phonetic Coding.  ز ـ القدرة عىل التشفري الصويت

 Grammatical Sensitivity . ح ـ قدرة الحساسية اللغوية
 Communication Ability. ط ـ القدرة عىل التواصل
 Listening Ability.  ي ـ القدرة عىل االستامع

 .Oral Production. ك ـ القدرة عىل إنتاج الكالم املنطوق

 : للغويةالوظائف ا
ًمتثل الوظائف اللغوية مكونا مهام من مكونات الكفاءة اللغويـة ، وتركـز هـذه الوظـائف  ً
ًعىل جانبني من اللغة؛ الجانب العقيل ، والجانب االجتامعي، فـالفرد يسـتخدم اللغـة أحيانـا لـيك 

فراد يعرب عن نفسه ومشاعره وأفكاره، ويستخدمها يف الوقت نفسه بهدف التواصل مع غريه من أ
مجتمعه، كام أن استخدام الفرد للغة ال يكون فقـط لحـل مشـكلة معينـة، بـل تعـد وسـيلة مـن 

 . وسائل الراحة وتقليل االضطراب وكرس حاجز االغرتاب بني الفرد وبني من يشاركه الحديث
تيسـري دفـة األمـور، " ومن الوظائف اللغويـة ـ كمكـون مـن مكونـات الكفـاءة اللغويـة ـ 

جتمع اإلنساين ، ومن أنصار هذا االتجاه العامل األنرثوبولوجي مالينوفسيك الذي وترصيف شئون امل
يؤكد عىل هذه الوظيفة للغة، وهي الجانب االجتامعي االتصـايل لهـا، ويـرى أنهـا وسـيلة لتنفيـذ 

 ) .2001 ،فتحي يونس".( األعامل وقضاء حاجات اإلنسان
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غويـة وظيفـة تؤديهـا، ترتكـز يف تسـهيل إىل أن الكفـاءة الل )  2001( فتحي يـونس  ويشري
عملية التواصل ونقل الفكر والتعبري عن النفس ، وترتتب عىل هذه النظـرة  إعطـاء أهميـة كبـرية 
لقدرة الفرد عىل التعبري عن نفسه بوضوح ودقة، وقدرته عىل فهم نوع تفكري اآلخـرين مـن بنـي 

 . رون جنسه، وقدرته عىل إصدار أحكام دقيقة عىل ما يقوله اآلخ
 

 :      الكفاءة االتصالية
يرى عدد من علامء اللغـة مـن أمثـال هـرني سـويت، وسـابري، وجفـونز أن وظيفـة اللغـة 
األساسية تنحرص يف أنها وسيلة إنسانية خالصة لتوصيل األفكـار واالنفعـاالت بكفـاءة عـن طريـق 

رى أصحاب هذا االتجـاه اتباع نظام دقيق من الرموز التي تصدر بطريقة تلقائية، ويف ضوء ذلك ي
 . االتصال ، والتفكري ، والتسجيل: أن اللغة تؤدي ثالثة أغراض هي

ولقد اتسم عقد الثامنينيـات مبوجـة جديـدة مـن االهـتامم والرتكيـز عـىل تـدريس اللغـة 
االتصايل ؛أي تدريس اللغات الثانية بهـدف نهـايئ هـو القـدرة عـىل االتصـال مبحـدثيها األصـليني، 

رتكيز عـىل مهـارات التحـدث واالسـتامع، وعـىل مهـارات الكتابـة ألغـراض اتصـالية وانصب هذا ال
 . محددة، وعىل قراءة النصوص األدبية

وتستند تنمية الكفاءة االتصالية عىل عدد من املبادئ النظرية املهمة للسلوك اللغوي، لعل 
 Dell دل هـاميز فقـد قـام عـامل اللغـة االجتامعـي.من أهمها تحديـد مفهـوم الكفـاءة االتصـالية

Hymes (1973) قـدرة الفـرد عـىل إيصـال "  بصياغة مصطلح الكفاءة االتصـالية حيـث رأى أنهـا
 .وتفسري الرسائل االتصالية وإدراك معانيها لدى املتحدثني يف مواقف معينة  

 Merril Swain و مريـيـل ـسـوين Michael Canaleوـقـد ـعـرف ـكـل ـمـن ميتـشـل كاـنـل 
ًا يعترب املرجع الرئيس لكل مناقشـات الكفـاءة االتصـالية يف تعلـيم اللغـة الكفاءة االتصالية تعريف

الكفاءة : الثانية، حيث أشار كل من التعريفني إىل أن الكفاءة االتصالية تتكون من عدة فروع هي 
النحوية التي تعكس القدرة عىل استعامل النظام اللغوي، وكفاءة الخطاب وهي القدرة عىل وصل 

أمـا الفرعـان .  متصل بتكوين كيان ذي معنـى مـن مفـردات الجمـل والنصـوصالجمل يف خطاب
األخريان من الكفاءة االتصالية فيحـددان الجوانـب األكـرث وظيفيـة يف االتصـال،فالكفاءة اللغويـة 

 .  االجتامعية متثل معرفة القواعد االجتامعية والثقافية للغة الخطاب
االجتامعي الذي تسـتخدم فيـه اللغـة ، مثـل ويتطلب هذا الفرع القدرة عىل فهم السياق 

 .أدوار املشاركني، واملعلومات التي تدور بينهم ، ووظيفة التفاعل االتصايل
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أما الفرع الرابع للكفاءة االتصالية هو الكفـاءة االسـرتاتيجية ، وقـد وصـف ميتشـل كانـل 
Michael Canale و مرييـل سـوين Merril Swainاسـرتاتيجيات " ا  الكفـاءة االسـرتاتيجية بأنهـ

االتصال اللفظي وغري اللفظي التي تستخدم للتعويض عن انقطاع االتصال بسبب متغـريات األداء 
 " .   أو بسبب نقص الكفاءة

ًوتحتل الكفاءة االسرتاتيجية مكانا خاصا يف فهم عملية االتصال ، حيث أن كفـاءة الشـخص  ً
ملتـحـدث البلـيـغ ميتـلـك ويـسـتخدم كـفـاءة االـسـرتاتيجية تـسـهم يف تحقـيـق أهداـفـه االتـصـالية، فا

كام أنها تشري إىل قدرة الفرد عىل استخدام اسرتاتيجيات للتغلـب عـىل قصـور .اسرتاتيجية متطورة
 .املعرفة باللغة

أن الكفاءة االتصالية تعني بالقطع الكفـاءة أو القـدرة عـىل ) 1996(وترى ربيكا أكسفورد 
ريرية، وتعنـي باملهـارات األربـع للغـة ، وتتكـون مـن االتصال، وهي تختص باللغة الشفهية والتح

الكفاءة النحوية، والكفاءة االجتامعية اللغويـة، والكفـاءة التحادثيـة، والكفـاءة : أربعة أبعاد هي 
 .  االسرتاتيجية

وتعترب الكفاءة االتصالية من أبرز أهداف تعليم اللغة ، وأن استخدام املتعلم للغة بدقة يف 
ًاتصالية إنتاجا واسـتقباالً مـن أهـم مـؤرشات الـتعلم الجيـد، وهـذا مـا يؤكـده كثـري مـن مواقف 

الرتبويني وعلامء اللغة من رضورة تدريب الطالب عـىل مهـارات الكفـاءة االتصـالية قبـل مـنحهم 
 .إجازة التدريس 

حـيـث إن ـتـدريب الـطـالب ـعـىل اـسـتخدام مـهـارات الكـفـاءة االتـصـالية يـسـهم يف تحقـيـق 
الفعال، واكتساب املهارات اللغوية من استامع وتحدث وقراءة وكتابة ، ومن ثـم القـدرة التواصل 

عىل إكسابها لتالميذهم بعـد ذلـك، كـام أن هنـاك حاجـة ماسـة لتـدريب الطـالب عـىل الكفـاءة 
ًاالتصـالية يف أثنـاء إعـدادهم ـ كمعلمـني ـ يف كليـات الرتبيـة ، حيـث إنهـا تـؤدي دورا مهـام يف  ً

 . غوي بصفة عامةتحصيلهم الل
 

ًوبهذا يتضح أن الكفاءة االتصالية ليست ترفا يف العملية التعليميـة ميكـن االسـتغناء عنـه، 
وإمنا تعد من أهم األنشطة اللغوية ، والتي لها أهميتها البالغة، وفائدتها الكبرية بالنسبة للطـالب 

 عىل تعلمهـا، والحفـاظ عليهـا، ، تلك األهمية التي تدفع إىل االهتامم بتعليمها ، وتشجيع الطالب
 . وإتقان مهاراتها وفنياتها األساسية، الالزمة إلجادة اللغة، وحسن توظيفها

وكام تؤكد ربيكا أكسفورد من أن كل اسرتاتيجيات تعلم اللغة موجهة نحـو الهـدف 
 غـة ًاألسمى وهو الكفاءة االتصالية ، وذلك يتطلب تفاعالً واقعيا بني املتعلمني باستخدام الل
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حيث إن اسرتاتيجيات التعلم تساعد الطالب عىل املشاركة بصـورة فعليـة يف (يف سياق ذي معنى 
عملية االتصال، وتلك االسرتاتيجيات تعمل يف أشـكال عامـة وأخـرى خاصـة عـىل تطـوير الكفـاءة 

 . االتصالية
  الوظـائف املختلفـة للكفـاءة االتصـالية يف Douglas Brawnوقد حدد دوجالس بـراون 

 : الوظائف التالية 
 وهي الوظيفة التـي تـؤدي إىل تحـوير Function  Instrumental  :أ ـ الوظيفة النفعية 
 .البيئة وإحداث أشياء معينة
 وهـي الوظيفـة التـي تقـنن األحـداث Function  Regulatory :  : ب ـ الوظيفة التقنية

ملوافقة ، وتقنني الرفض، وضـبط السـلوك، اللغوية ، مثل تقنني قواعد املقابالت بني الناس، وتقنني ا
 .ووضع القواعد والقوانني

 وتسـتعمل هـذه الوظيفـة إلصـدار الجمـل الخربيـة وإيصـال :ج ـ الوظيفة الداللية للغـة
 . الحقائق واملعارف وتفسري أو تقرير أي حقيقة كام نراها أو ندركها

ي تـؤدي وظيفـة تأكيـد وهـ Interactional Function   :د ـ الوظيفـة التفاعليـة للغـة 
التواصل االجتامعي بني أفراد املجتمع، ويتطلب االتصال التفاعيل معرفة الفرد بالكلامت الدارجة، 
واللهجات املهنية والخاصة، وأسـاليب املـرح، والفولكلـور ، واملعـايري الثقافيـة، وأسـاليب التعامـل 

 . املهذب، والرسمي، وغريها من أساليب التواصل االجتامعي
 وتسمح هذه الوظيفـة للمتحـدث   Personal  Function : ـ الوظيفة الشخصية للغةهـ

وتتميز الشخصية الفردية . بالتعبري عن مشاعره، وعواطفه، وشخصيته، وانعكاسات مستوى تفكريه
 .إلنسان ما باستخدامه للوظيفة الشخصية يف االتصال

ضمن هـذه الوظيفـة اسـتخدام وتتHeuristic Function  و ـ الوظيفة االستكشافية للغة
ويعـرب عـن الوظـائف االستكشـافية للغـة عـىل . اللغة الكتساب املعرفة، وملعرفة البيئة من حولنا

شكل أسئلة تقود إىل إجابـات، ويسـتعمل األطفـال الوظيفـة االستكشـافية بشـكل منـتظم وجيـد 
 . للسؤال عن األشياء التي يجهلونها عن البيئة من حولهم

 :قدم ميكن حرص مكونات الكفاءة االتصالية يف أربعة مكونات رئيسةوبناء عىل ما ت
التـي تعنـي املعرفـة بقواعـد اللغـة مـن صـوت ورصف ونحـو وداللـة، : أ ـ الكفاءة النحوية

 .باإلضافة إىل املعرفة املعجمية باملفردات
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 وهي القدرة عىل تكوين خطـاب ذي معنـى شـفهي أو كتـايب متـدرج، :ب ـ كفاءة الخطاب
 .، ومتامسكمتصل

وهـي املعرفـة بالقواعـد االجتامعيـة والثقافيـة للخطـاب : ج ـ الكفاءة اللغويـة االجتامعيـة
ًاللغوي، تلك املعرفة التي تتطلب مـن املتحـدث إملامـا بطبيعـة السـياق االجتامعـي 

 .للخطاب اللغوي
ن األفـراد وتتمثل يف القدرة عىل توصيل األفكار، وكل ما يتعلـق بشـئو : د ـ الوظيفة اللغوية

مثل البيع والرشاء، وإصـدار الـنرشات ، وإشـعار اآلخـرين بقضـايا األمـة عـن طريـق 
 الخطابة والصحافة واإلعالم بصفة عامة 

 :واملخطط املفاهيمي اآليت يوضح املكونات األربعة للكفاءة االتصالية
 

 االتصالية الكفاءة مكونات 
 
 

 اللغوية الوظيفة        االجتامعية اللغوية الكفاءة      الخطاب كفاءة        النحوية الكفاءة 
 

 : مهارات الكفاءة االتصالية
حاول املؤلف  أن يقوم بتحديد مهارات الكفاءة االتصالية الالزمـة لطـالب الجامعـة ، وقـد 

يف اللغـة قام مبراجعة وتحليل الكتابات العربية و األجنبية التي اهتمت مبجال الكفاءة االتصالية  
ية و اللغات األجنبية، ووجد ندرة الكتابات الخاصـة بالكفـاءة االتصـالية يف اللغـة العربيـة ، العرب

حيث إن معظم الكتابات واألدبيات اللغويـة يف مجـال تعلـيم اللغـة العربيـة  اهتمـت بالكفـاءة 
ًضـا االتصالية باقتصارها عىل مهارات اللغة األربع وهي القراءة والكتابة واالسـتامع والتحـدث، وأي

اقتصار معظم الباحثني الذين اسـتخدموا يف دراسـاتهم األكادمييـة املرتبطـة باملـدخل التواصـيل أو 
 . ًاالتصايل يف مجال تعليم اللغة العربية  عىل مهارات اللغة األربع أيضا

ويقترص املؤلف يف هذا الجزء عىل عرض مهارات الكفاءة االتصالية التـي حـددها و ميكـن 
 : ت اآلتيةعرضها يف املهارا

 )م 2010قامئة بليغ حمدي إسامعيل ملهارات الكفاءة االتصالية ـ ( 
 : أ ـ الكفاءة االجتامعية الثقافية الكتابية 

 .ـ كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما1
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 .ـ كتابة طلب لشغل وظيفة معينة2
 .ـ ملء البيانات املطلوبة يف بعض االستامرات الرسمية3
 .أو شكوى أو اعتذار عن القيام بعمل معنيـ كتابة طلب 4
 .ـ تنظيم املعلومات املطلوبة يف الرسالة بدقة5
 .ًـ الحساسية للمواقف التي تقتيض كتابة رسالة مراعيا األمناط الثقافية للمجتمع6
 .ًـ رسعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسه7
 .ـ استخدام عالمات الرتقيم بدقة ووظيفية8
 .س واستخدامه يف وضعه املناسبـ حسن االقتبا9

 . ـ كتابة مقال نقدي عن أحد النصوص األدبية10
 .ـ تنظيم األفكار وتسلسلها يف أثناء الكتابة11
 .ـ  كتابة رسالة إىل صديق أجنبي للتعارف وطلب الصداقة12
 .ـ كتابة الربقيات الربيدية13
 .ـ استخدام عالمات الرتقيم التي تخدم املعنى14
 . ة التناسق يف الشكل يف الكتابةـ  مراعا15
 .ـ تفصيل الفكرة الرئيسة إىل أفكار جزئية16
 .ـ إبراز العناوين وبعض الجمل واأللفاظ املهمة يف النص17
 .ـ، تنظيم صفحة الكتابة18
 . ـ تصميم بطاقة دعوة ملناسبة معينة19
 

 :ب ـ الكفاءة النحوية
 . ية املناسبةـ التعبري عن األفكار  باستخدام الصيغ النحو1
 .ـ متييز الصواب من الخطأ يف نهاية الجملة أو الكلمة2
 .ـ إدراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب والعبارات والجمل والكلامت3
 .ـ  االستعامل الصحيح لبعض األسامء ذات الداللة النحوية املعينة4
 .ـ تحديد عالقة الكلمة مبا قبلها وبعدها5
 .وي عىل خطأ نحويـ إدراك الجمل التي تحت6
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 . ـ إضافة أداة أو كلمة إىل جملة مع إجراء تعديل يرتتب عىل ذلك7

 .ـ تحديد زمن الفعل يف الجملة8

 .ـ تحديد املعنى املشرتك بني مجموعة من الكلامت9

 .ـ استخدام السياق اللغوي لتحديد معنى كلمة10

 .ـ إدراك املعاين املختلفة لألداة النحوية الواحدة11

 .تحليل الكلمة إىل أصواتها املميزة لهاـ 12

 :ج ـ الكفاءة التحادثية 

ًـ استخدام عبارات املجاملة والتحية استخداما سليام يف ضوء فهمه للثقافة 1 ً. 

 . ـ  التكيف مع ظروف املستمعني سواء من حيث رسعة الحديث أو من حيث مستواه2

 .ـ التحدث بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة 3

 .ـ إلقاء خطبة قصرية مكتملة العنارص4

 . ـ إعادة رسد القصة التي تلقى عليه بكفاءة5

 .ـ إدارة حوار تليفوين مناسب يف موقف ما6

 .ـ التمييز يف النطق بني الجمل الخربية واالستفهامية والجمل األمرية7

 .ـ استخدام حركات اليد والوجه والجسم للداللة عىل املعنى8

 . كرة إىل املستمع بوضوح وطالقةـ توصيل الف9

 : د ـ الكفاءة االسرتاتيجية 

 : مهارات الكفاءة اللغوية 

من مظاهر اهتامم علامء اللغة والرتبـويني بالكفـاءة اللغويـة تحديـد مهاراتهـا املختلفـة ، 

. ومستوياتها وأمناطها، وكذلك تحديد األساليب واإلجراءات التـي تسـهم يف تنميتهـا لـدى الطـالب

د تعددت الدراسات العلمية والكتابات الرتبويـة واملحـاوالت اللغويـة التـي اهتمـت بتحديـد ولق

 .مهارات الكفاءة اللغوية

وإذا كانت الدراسات الرتبوية وأدبيات تعليم اللغة قد أشارت إىل تحديد مهارات 
القواعـد (، والصحة اللغوية ) الفهم القرايئ( القراءة الكفاءة اللغوية إىل مهارات تتعلق ب

 ، والكفاءة االتصالية التي تشمل الكتابة، وكفاءة الخطاب، وكفاءة املفـردات،) والرتاكيب
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 والجودة اللغوية، فإن هذا يرجع إىل اشتامل مهـارات الفهـم القـرايئ عـىل عـدة مهـارات فرعيـة 
لـنص، التفسـري، والتحليـل، والنقـد، واالسـتنتاج، وتقـويم ا: أخرى تتعلـق بـالجودة اللغويـة مثـل 

ومهارة كفاءة فهـم املفـردات ـ . وتحديد األفكار الرئيسة، وتلخيصها، والعناية باملعنى أثناء القراءة
تذوق الكلمة ونقـدها داخـل السـياق اللغـوي، : كمهارة رئيسة ـ تتضمن عدة مهارات فرعية مثل

ابلـة، واسـتخدام ، واملقبني الكلـامت، واالشـتقاق، والتضـادوالوعي بها، وإدراك العالقات املتعددة 
 .املعجم

 

 : الكفاءة اللغوية وطالب الجامعة 
مام يلفت النظر يف وقتنا الحارض أننا نـرى املـتعلم يـدرس اللغـة العربيـة سـنوات طويلـة 
وعىل الرغم من ذلك نراه بسيط الفكرة، ال يعرب، ملتوي اللسان ال يبني، مضطرب القلـم ال يفهـم، 

، أو التعبـري عـن أفكـاره بلغـة خاليـة مـن األخطـاء، ولقـد ًعاجزا عن إقامة فقرة لغويـة صـحيحة
تعددت الدراسات حول الضعف يف الفهم القرايئ، والضعف الكتايب لدى الطالب بالجامعة ، ومـن 

التي هدفت إىل تعرف أسباب األخطاء الكتابية، ) 1993(بني هذه الدراسات دراسة السايح حمدان
 تنمية األداء الكتايب لدى طالب الجامعـة، ودراسـة والتي هدفت إىل) 1997(ودراسة أحمد عوض 

والتي هدفت إىل تدريب الطالب املعلمني عىل تحليل األخطاء اللغوية ) 2001(مصطفى إسامعيل 
. 

 إىل أن الضعف يف اللغة العربية لدى طالب الجامعة أصـبح ) 2001( محمود الناقة ويشري
ًحديثا شائعا، حتى من بعض  من تخصصوا يف الل حيـث نجـد يف جميـع مجـاالت " غـة العربيـة ، ً

حياتنا الثقافية األخطاء اللغوية الفاحشة يف مقال إن كتب، أو قصة إن ألفت، أو يف صحيفة يومية 
 " .أو يف نرشة إذاعية

يف دراسة عـن األخطـاء اللغويـة عنـد طـالب ) 1988(محمد صالح الدين مجاور    ويذكر 
م اللغة العربية بالجامعة قد وجدوا أن الصحة اللغوية ال تجـد الجامعة أن العاملني يف مجال تعلي

طريقها عند الكتابة أو القراءة أو التحـدث، وأن الخطـأ الفكـري نتيجـة الخطـأ اللغـوي قـد رسى 
 . بصورة مقلقة

ًومام ال شك فيه أن إعداد معلم اللغة العربية أصبح أمرا مهام، ليس فقط من خالل  ً
 فحسب، بل إكسابه االسرتاتيجيات التي تعينه عىل استخدام هذه إكسابه املهارات اللغوية

املهارات بكفاءة وفعالية ومنها اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة التي تساعد يف زيادة وعيـه 
 لذا فقد غـدا مـن الرضوري . يف استخدامه لهذه املهارات اللغوية وضبطها والتحكم فيها
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ج إعداد املعلم، السيام معلم اللغـة العربيـة، وتـدريبهم يف أن يعاد النظر يف طبيعة ومضامني برام
 .ضوء األدوار والتحديات املعارصة

كام أن معلم اللغة العربية بحاجة ماسة إىل تدريبه عىل بعض اسرتاتيجيات التعلم اللغوي 

ات الحديثة ـ مثل مـا وراء املعرفةــ ، لرتكيزهـا عـىل الكفـاءة االتصـالية بشـمولها لألبعـاد واملهـار

إىل أن اسـرتاتيجيات الـتعلم اللغـوي هـي أداءات لغويـة  ) 1996(املختلفة، وتشري ربيكا أكسفورد 

 . ًخاصة ، يقوم بها املتعلم ليجعل عملية التعليم أسهل وأرسع وأكرث إمتاعا

رضورة تدريب معلم املرحلة االبتدائية بصفة خاصة عىل كيفية ) 2001(ويرى فتحي يونس

ًميذ الكفاءة اللغوية يف أثناء إعداده معلام يف كليـات الرتبيـة أو يف مؤسسـات القيام بإكساب التال

ًإعداد املعلمني، حيـث إن القـدرة اللغويـة تـؤدي دورا مهـام يف تحصـيل الفـرد للمـواد الدراسـية  ً

األخرى؛ألن العلوم الدراسية املختلفـة تعتمـد عـىل املفـردات والرتاكيـب اللغويـة يف بنائها،وألفـة 

 . ومن ثم عىل الفهم ذ بتلك املفردات والرتاكيب تساعده عىل الفهم،التالمي
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 تعريف القراءة

تناول كثري من الباحثني موضوع القراءة كعملية عقلية وحاولوا  تعريفهـا ، وقـد تراوحـت 
التعريفات بني التعريف األويل الذي يرى يف القراءة عمليـة ميكانيكيـة أو فـك رمـوز، أي ترجمـة 

التـي تـرى يف عمليـة القـراءة عمليـة عقليـة مركبـة وذات الرمز املكتوب إىل صوت ، والتعريفات 
شكل هرمي يرتبط بالتفكري بدرجاته املختلفة، بحيث إن كل درجة تفكري  تعتمد عـىل مـا تحتهـا 

 . وال تتم بدونها 

ويرى جيبسون  أن القراءة عملية اتصال واستجابة لرموز مكتوبة وترجمتها إىل كالم وفهـم 
ن عملية القراءة عملية تتعدى فك الرمز وتهجئة الكلامت املطبوعـة ، بينام يرى دشنت أ. معناها

وهي عملية تهدف إىل الوصول ملعنى املادة وفهمهـا ومـن ثـم تـداخل القـارئ باملـادة وتحليلهـا 
أي أن القـراءة عمليـة موضـوعية مـن حيـث إدراك معنـى املـادة ، . وعمل إسقاطات ذاتية عليها

 .عها وتحليلها واستخالص نتائج منهاوعملية ذاتية من حيث التفاعل م

أما تايلور  يرى يف القراءة عملية تفاعل متكاملة فيهـا يـدرك القـارئ الكلـامت بـالعني ثـم 
. يفكر بها ويفرسها حسب خلفيته وتجاربه ويخـرج فيهـا بأفكـار وتعمـيامت وتطبيقـات عمليـة

 إىل املسـتقبل يرافقهـا ويرى سميث القراءة أنها عملية اتصال تحوي نقـل معلومـات مـن املرسـل
 . انتخاب ورفض وقبول

 وتوصف القراءة بأنها استخالص للمعنى من املادة املطبوعة أو املكتوبـة، أو القـدرة عـىل
 وتتضمن القراءة سلسـلة متكاملـة مـن املهـارات الثانويـة ، فك رموز املعاين من األشكال املكتوبة

ًلحروف مع بعضها لتشكل صوتا لغويا آخـرالهجايئ وعالقة بعض ا مثل اإلحاطة بنظام الحروف ً ،  
 . ًكام تتضمن أيضا املهارة الذهنية و الحركة اآللية الخفيفة للعني

والقراءة ميكن تعريفها من حيث هي عملية استكشافية تنويريـة تأويليـة ذات بعـد داليل 
راءة عمليـة مقصود، وبهذا التحديد ميكننا أن نـذهب مـع املحـاوالت التـي ترمـي إىل اعتبـار القـ

ِمكملة لعملية الكتابة، فال قراءة من دون نص مكتوب، وبالتايل فالقراءة هي فعـل ذهنـي منـتج  ِّ
يؤدي إىل استنباط نص جديد يعتمـد يف تشـكله عـىل آليـات القـراءة كعمليـة ذهنيـة ذات بعـد 

عـة ويف كثري من األحيـان تثـار مجمو. مستقل، رمبا يستمد بعض سامت تحفزه من النص املكتوب
تساؤالت حـول مصـطلح تعريـف القـراءة، وهـل ميكـن تعريـف القـراءة االسـتنطاقية يف مرحلـة 
االكتشاف عىل أساس أنها وحدة قرائية متكاملة مبعزل عن القراءة التأويلية التي تسهم إىل حد ما 

 .يف تشخيص الهوية النهائية ملفهوم القراءة؟
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أن القـراءة يجـب أن تكـون مؤديـة إىل وكانت هناك محاوالت يف فلسفة املعنى، مفادهـا 
منتج ذهني، منتج متمثل برد الفعل تجـاه الـنص املكتـوب، وإالّ فـالقراءة تصـبح مجـرد محاولـة 
عقيمة ال ميكن تأطريها مبصطلح القراءة، ألن القراءة االسـتنطاقية مبسـتوييها البنيـوي والتفكـييك 

ًس مكونات داخلية للنص تثـري اسـتفزازا تعمل عىل تحري شبكة العالقات والرموز والبنى عىل أسا
يف ذهنية القارىء، ومن دون القراءة التأويليـة التـي تسـتثمر رد الفعـل الـذهني إلعـادة صـياغة 
ًوتشكيل ردود األفعال تلك إىل وحدة معرفية مستقلة تعطي انطباعا عـن هويـة الـنص املكتـوب 

 .من حيث النوايا واألهداف

ًأن كثـريا مـن البـاحثني يـرون يف القـراءة عمليـة عقليـة ومن التعريفات السـابقة نالحـظ 
ًويساوونها بالتفكري ، أي أن القراءة عملية تفكري، وهم يستبعدون األخذ بقضية فك الرموز تعريفا 
للقراءة، ألن فك الرمز وتحويل الحروف  املكتوبة إىل أصوات ال يتعدى كون القارئ يقوم بعمليـة 

ًآلية ليس فيها تفكري، وهـي أشـبه بالقـارئ العـريب عنـدما يقـرأ نصـا آلية وقراءته يف هذه الحالة 
ًمكتوبا باللغة الفارسية التي تكتب بحـروف عربيـة، وقـارئ اإلنجليزيـة ، ويقـرأ األملانيـة التـي ال 

 . يعرفها

. ولكن القراءة الحقيقية تبدأ من اللحظة التي يحول فيها القارئ تحويل الرموز إىل أصوات
هذا األساس هي عملية معقدة تشمل تقييم القارئ للكلامت وعالقتهـا مـع بعضـها والقراءة عىل 

يف الجملة وقبول معنى ورفض معنى آخر، وتتداخل فيها قدرات عقلية مختلفة وتتـأثر مبعطيـات 
داخلية تتصل بالقارئ، وعوامل خارجية تتصل بالنص والظروف املحيطة ، وجميع ذلك يؤثر عـىل 

 . ئية للامدة املقروءة ، وعليه فإن القراءة تشتمل عىل جميع مقومات التفكريصورة االستجابة النها

 تعترب عملية متكاملـة متـر مبجموعـة مسـتويات، تبـدأ -كأداء معريف-إذن فعملية القراءة 
ُباالكتشاف أو التحري األول وأحيانا يسمى االنطباع األول، ثم مرحلة االستنطاق التي تعمـل عـىل 

خلية وتفكيكها لتمهد للقراءة التأويلية يف إعادة تشـكيل الوحـدات املعرفيـة إىل تحليل البنى الدا
 . منتج نهايئ يصف سلوك ودوافع النص املكتوب

ًوإىل هذا التعريف، ميكننا القـول إن القـراءة تتبـع تسلسـالً منطقيـا يف التعامـل مـع 
ًاملنجز املكتوب، تعامالً مثاليا ال عشوائيا يف استدراج النص إىل ً مناطق أكرث إرشاقـا، أو بعبـارة ً

ًأخرى تعمل القراءة مع النص املكتوب عمالً تنقيبيا من حيث قصدية واضحة، إذ ال نص من 
دون غاية أو دافع معني، وتحديد هـذه القصـدية يف تشـكيل الرؤيـة األوىل لعمليـة القـراءة 

 رة هنـا إىل أن أمنـاط ويجب اإلشـا. ًالتي متثل عملية تدوينية تتضمن االكتشاف والتأويل معا
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َالقراءة، التي متثل وحدات قرائية متكاملة، إمنا متيل إىل تخصيص الرؤية املنتجة، هـذا التخصـيص 
 . يأيت من خالل تحديد البنى والعالقات التي تسهم يف إنتاج منط القراءة

ّوعىل سبيل، املثال القراءة اللغوية للنص هي منتج معريف لكل ما يتعلـق بإحـداثيا ت لغـة َ
النص املكتوب، وهي متثل التأثري الفني والسلويك لبنيات اللغة يف الشكل الخارجي للنص، وتأثريها 
يف معالجة وحدات البناء النفيس، ووحـدات النسـق الرمـزي واإلشـاري، أي إظهـار حالـة التشـكل 

 .اللغوي للنص وعالقتها التبادلية بالوحدات البنائية األخرى

وصف القراءة النفسية والقراءة السيميائية عـىل أنهـا أمنـاط قرائيـة وباإلدراك نفسه ميكن 
ًمتثل وحدات متكاملة، وكذلك القراءة التي تتناول مفهوم الزمـان أو املكـان، مضـافا إىل ذلـك أيـة 
قراءة تعمل عىل تشخيص عنرص محدد من عنارص الكتابة لتامرس عمليـة فعـل القـراءة كوحـدة 

ّ يف تـشـييد مفـهـوم الـقـراءة الـعـام، أي ـصـريورات تتـشـكل ـمـن ـشـمولية ملجموـعـة ـقـراءات تـسـهم
ًمـسـتويات الـقـراءة االستكـشـافية أو االـسـتنطاقية مبـسـتوييها البنـيـوي والتفـكـييك، ـمـرورا مبـسـتوى 
القراءة التأويلية لتطرح رؤية شمولية لجانب من جوانب النص املكتوب، وهنا علينا التمييـز بـني 

رة متكاملـة، والقـراءة غـري الكاملـة التـي تقـترص عـىل مرحلـة القراءة النمطية التـي متثـل صـريو
ًاالكتشاف فقط، والتي تسمى أحيانا بـالالقراءة لعـدم طرحهـا مفهومـا محـددا عـن هويـة الـنص  ً ً

 . املكتوب

وبهذا الفهم لعملية القـراءة، نكتشـف أن القـراءة مـن حيـث هـي أداء معـريف أو نشـاط 
ّذهني مسلط بقصدية لتقيص مساحات نص  مكتوب، هذا التقيص محكوم بآليـات وعـي متوازنـة ّ

وبنيويات تخطيطية واضحة ترسم مالمح الغايات املرجوة من وراء القراءة، هـي عمليـة اكتشـاف 
واستنطاق، تحليل وتفكيك، تأويل وتـدوين، أو بعبـارة أخـرى هـي دورة معرفيـة متكاملـة متثـل 

 ميكن تسميته بنص القراءةمجموعة صريورات واستحاالت لتؤدي إىل إنتاج نص جديد 
 

 : مستويات القراءة 

وقـد . متر القراءة يف مستويات مختلفة ، وذلك حسب هـدف القـارئ ومهارتـه يف القـراءة
قسم جراي هذه املستويات إىل ثالثة مستويات أطلق عليها قراءة السطور، وقراءة بـني السـطور، 

ى الحريف واملستوى التفسـريي واملسـتوى وأطلق عليها آخرون اسم املستو. وقراءة ما وراء السطور
 . التطبيقي 
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 :وقد أطلق البعض عىل مستويات القراءة هذه أسامء أخرى هي 

 .ـ القراءة الحرفية1

 . ـ القراءة التفسريية2

 .  ـ القراءة اإلبداعية3

 .  ـ  القراءة االبتكارية4

 .  ـ القراءة الناقدة5

 .  ـ القراءة التفاعلية6

 :  وأنواعها أهداف القراءة

كسـب  و تعتـرب مـن أهـم وسـائل القراءة غذاء العقل و الروح ، و هي نافذتنا نحو العـامل
ماضـيها ،  املعرفة ، فهي متكـن اإلنسـان مـن االتصـال املبـارش باملعـارف اإلنسـانية يف حارضهـا و

ها البـالغ يف إىل أثر ًوستظل دامئا أهم وسيلة التصال اإلنسان بعقول اآلخرين وأفكارهم ، باإلضافة
 .تكوين الشخصية اإلنسانية بأبعادها املختلفة 

للقـراءة بـنفس  و القراءة ليست هـدفا إمنـا وسـيلة التعلـيم األويل، و أصـبح العـامل ينظـر
رسعـة ميكنـه أن ينجـز مـن  األهمية التي ينظر بها للكالم وامليش، والذي يقرأ ويفهـم مـا يقـرأ يف

وتعتـرب  القـراءة أسـاس التعلـيم ووسـيلته األوىل، والفـرد .دياألعامل أضعاف ما ينهي القارئ العا
فالقراءة تجعل العقـل يسـتجيب اسـتجابة دقيقةواعيـة  ٍالقارئ فردنام وقادر عىل استمرار النمو؛

وخـرباتهم التـي تجعلـه  لالتصال بعامل اآلخرين، واكتساب معـارفهم للكالم املطبوع، وهي السبيل
وال يخفـى عـىل . عىل التعبـري عـن نفسـه ب، كام تكسبه القدرةبفكر ناضج رح ًقادرا عىل العيش

 .التعبري عن الذات أصبحت غري كافية وغري دقيقة أطفالنا وشبابنا عىل أحد أن قدرة

للتعلم واملعرفة التفاعل  كام أن القراءة ليست هدفا يف حد ذاتها، وإمنا هي الوسيلة األوىل
للتفاعل اإليجـايب مـع الطفـل مـن خـالل القـراءة  دامئةاإليجايب، خاصة إذا ما اعتمد األهل صيغة 

وقـد تكـون هـذه اإليجابيـة . الـرأي والتعليـق عـىل مـا يقـرؤه الطفـل باملناقشة والتحليل،وتبادل
 والنمـو، هدفا يف حد ذاتها؛ حيث أصبحت صفة معربة عن قدرة الفـرد عـىل التعـايش والتفاعلية

 . وهذه املعرفة والتفاعل لن يكونا بغري قراءة
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 : وميكن حرص أهداف القراءة عىل اختالف أنوعها  فيام ييل 

 .ـ جودة النطق وحسن األداء ومتثيل املعنى1

ـ كسب املهارات القرائية املختلفـة كالرسعـة، واالسـتقالل بـالقراءة، والقـدرة عـىل تحصـيل 2
 .املعنى ، وإحسان الوقف عند اكتامله، ورد املقروء إىل أفكار أساسية

 . امليل إىل القراءةـ تنمية 3

 . ـ الكسب اللغوي4

 . ـ التدريب عىل التعبري الصحيح عن معنى ما يقرأ5

ويكـون لكسـب املعلومـات، أو االنتفـاع بـاملقروء يف الحيـاة العمليـة، أو للمتعـة : ـ الفهم 6
 . والتسلية والتذوق، أو لنقد املوضوعات

 . يفة و التعرف عىل معانيه الدقيقةالوسيلة األوىل لفهم القرآن الكريم و السنة الرشـ 7

 . ـ اإلطالع و املعرفة عىل تجارب األمم و الشعوب و االستفادة منها8 

 .  ـ استثامر الوقت و االنتفاع مبا يعود عىل الفرد و الجامعة بالنفع و الفائدة9 

 . ـ تنمية قدرات الفرد الفكرية و اللغوية و التعبريية10

 . بقضايا األمة قادرة عىل مواجهة التحديات ٍاعخلق مجتمع مثقف قارئ و 11

 . تكوين امليول و االتجاهات و حل  املشكالت ـ12 

 . تكوين جيل من املبدعني الكتاب و املفكرين ـ 13

و الوقـوف عـىل النـواحي البالغيـة و الجامليـة يف القـرآن و األدب  تذوق األدب و صوره ـ14
ًشعرا و نرثا ً . 

 

 : أنواع القراءة 
 : ا بالنسبة ألنواع القراءة فيمكن النظر إليها من الزوايا التالية أم

 : أـ من حيث التهيؤ الذهني للقارئ

 .ـ قراءة للدرس1

 .ـ قراءة لالستمتاع2

 :ب ـ من حيث أغراض القارئ

 .ـ القراءة الرسيعة العاجلة1
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 .ـ قراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع2

 .ـ القراءة التحصيلية3

 .اءة لجمع املعلوماتـ قر4

 . ـ قراءة للمتعة األدبية5

 . ـ القراءة النقدية التحليلية6

 : ج ـ من حيث الشكل والوسيلة يف تلقيها ومامرستها

 . ـ القراءة الصامتة1

 . ـ القراءة الجهرية 2

 . ـ القراءة الصامتة1

نيهـا بسـهولة وهي عملية فكرية ال دخل للصوت فيها أنها حل للموز املكتوبة  وفهـم ملعا
ودقة ، فهي قراءة تحدث بانتقال العني فوق الكلامت وإدراك مدلوالتها دون صوت أو همـس أو 

 . تحريك لسان

 : ويتسم هذا النوع من القراءة مبجموعة من املزايا من أهمها ما ييل 

 .ًـ تعترب من الناحية االجتامعية أعظم وأكرث انتشارا من القراءة الجهرية1

 .ت لكونها أرسع من القراءة الجهرية لتحررها من أعباء النطقـ توفر الوق2

ًـ تعني عىل الفهم وزيادة التحصيل أكرث من القراءة الجهرية ألن الذهن يكون متفرغا من 3
 . األعامل العقلية األخرى التي يف القراءة الجهرية

 . ـ تعترب أدعى إىل رسعة التفكري باملقروء4

 .ًستمتاع ألن فيها انطالقا وحريةـ تعترب أجلب للرسور واال5

 .ـ فيها تعويد للقارئ عىل االطالع واالعتامد عىل النفس6

 :مجاالت استخدام القراءة الصامتة

 .ـ قراءة الصحف واملجالت والقصص والنوادر للتسلية وقضاء وقت الفراغ1

 .ـ قراءة الرسائل والربقيات واإلعالنات2

 .ـ قراءة كتب الثقافة العامة3
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 . قراءة كتب األدب ملا فيها من متعة فنية، وفهم دقيق ألمناط سلوك الناس يف الحياةـ 4

 . ـ قراءة البحوث واآلراء5

 . ـ القراءة داخل املكتبة6

 كيف تدرس القراءة الصامتة؟

ًمن املهم جدا للمعلم أن يسعى لتحسني قدرة طالبه عىل القراءة، وهـذا ال يتحقـق بكـرثة 
ًفكثـريا مـا يلجـأ بعـض املعلمـني إىل القـراءة .  ريقـة تـدريس هـذه املهـارةالقراءة بل يتحقق بط

ِالصامتة الشغال الطالب حتى يتمكنوا هم من أخذ قسط من الراحة يف ظل تكدس الحصص وكرثة 
ًولكن عىل املعلم أن يفكر جيدا مبا يحتاجه الطالب ليك يكون قارئـا .  األعامل امللقاة عىل عاتقهم ً

 :اج إىلانه يحت.  ًجيدا

 . أن يقرأ قراءة صامتة جيدة رسيعة   -1

 . أن يستطيع استخراج معلومات من القطعة التي يقرأها   -2

 أن تصبح لديه املقدرة عىل تخمني معنى الكلامت الجديـدة مـن خـالل السـياق العـام    -3
 .للقطعة

 . أن يستطيع تتبع األفكار و املعلومات املوجودة بالقطعة   -4

 .يستطيع التعرف عىل بعض الكلامت برسعة ومن خالل شكلها أن    -5

عند تدريس القـراءة الصـامتة ننصـح املعلـم بتنويـع طـرق تـدريس هـذه املهـارة حتـى 
 :ًواليك اقرتاحا بإحدى هذه الطرق.  تخرجها من أسلوب الرتابة اململة والروتني املحبط

 مـن الطـالب قراءتهـا والتفكـري يف  ضع أسئلة مسبقة عىل القطعة املراد قراءتها واطلب   -1
 .إجاباتها قبل الرشوع يف قراءة القطعة

والهـدف منهـا قيـاس املعلومـات املوجـودة عنـد " األسئلة القبليـة"  هذه األسئلة تسمى  -2
ًالطالب قبل قراءة القطعة وتعطي هذه األسئلة أيضا فكرة مسبقة عن املوضوع قبـل 

 .قراءته

وع يف قراءة صامتة للقطعة وأن يحاولوا إيجاد إجابات لألسئلة   اطلب من الطالب الرش   -3
 .القبلية
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  الطريقة املـثىل للقـراءة هـي الطريقـة الجامعيـة، كـل مجموعـة تتكـون مـن طـالبني    -4
 .يتناقشان فيام بينهام

  يف هذه األثناء قم بالتجوال بني الطالب ملتابعة سري األمور واملساعدة يف بعـض األمـور    -5
 .لتي تتطلب ذلكا

  بعد انتهاء املدة املحددة للقطعة، اطلب من كل مجموعة أن تتأكد من إجاباتهـا مـن    -6
 .املجموعة املجاورة لها

   اطلب من الطالب أن يخربوك باإلجابات التي لديهم    -   7

كأن تطلب منهم أن يعطوك . اطلب من الطالب أن يخربوك سبب إعطاء هذه اإلجابات    -8
 .لمة أو جملة من القطعة تثبت إجاباتهمك

 .ً اطرح أسئلة أخرى أكرث عمقا واطلب من الطالب اإلجابة عليها   -9

، والهدف منها معرفـة مـا اكتسـبه الطالـب مـن "األسئلة البعدية"  هذه األسئلة تسمى  -10
 . القطعة

ًاليك بعضـا مـن و .وللقراءة الصامتة أهداف مختلفة، وتتغري طريقة التدريس بتغري الهدف
 :هذه األهداف

  : القراءة من أجل املعلومات   -1

وهي الطريقة التي تم رشحها أعىل وتتلخص يف وجود أسئلة قبلية وبعدية توضح الفائـدة 
العلمية التي خرج بها الطالب من خالل قراءته للقطعة و من خـالل األسـئلة التـي أجـاب عليهـا 

 .قبل وبعد قراءة هذه القطعة

  :لقراءة الرسيعة ا   -2

للتدريب عىل القراءة الرسيعة،  عـىل املـدرس أن يختـار القطـع القصـرية والبسـيطة التـي 
تكون مفرداتها يف متناول الطالب حتـى ال ينشـغل يف البحـث عـن املعنـى و تعرقـل انطالقتـه يف 

 .القراءة، وهنا البد من تحديد  وقت قصري للقراءة وحاول أن تكون األسئلة بسيطة

  : القراءة من أجل استعادة املعلومات   -3

وهذا النوع من القراءة يتلخص يف أن يقرأ الطالب قطعة معينة ثم يطلب منهم املعلـم 
 وبإمكـان .  إغالق الكتب ثم يحاول الطالب تذكر مـا بعـض الكلـامت أو الجمـل التـي قرءوهـا
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ة مـع تـرك فـراغ لـبعض املدرس اختبار ما تذكره الطالب بأن يكتـب عـىل السـبورة نفـس القطعـ
 .الكلامت ويطلب من الطالب أن يحاولوا تذكر هذه الكلامت املفقودة

  : القراءة من أجل القواعد   -4

و لهذا النوع من القراءة يختار املعلم القطعة التي تحتوي عدة جمل حول قاعـدة معينـة  
 ويطلب مـن  reported speak  أو الكالم املنقول passive  أو املبنى للمجهول Tensesكاألزمنة 

ًالطالب أن يضعوا خطا تحت كل ما يتعلق بهذه القاعدة ثم يقوموا برشح سـبب اسـتخدام هـذه 
 .القاعدة يف هذا املوضع بالتحديد

 

  : القراءة من أجل البحث عن الكلامت   -5

 ويف هذه القراءة يذكر املعلم كلمة معينة ويطلب من الطالب أن يبحثوا عنهـا يف القطعـة
وبإمكـان املـدرس أن يختـار .  ثم يحددوا السطر املوجودة فيه، ثم ينتقل إىل كلمة أخرى وهكـذا

كلمة تكررت عدة مرات يف القطعة ثم يطلب من الطالب أن يعدوا عدد املرات التي ظهرت فيهـا 
والهدف من هذه الطريقة هو إكسـاب الطالـب مهـارة البحـث عـن الكلـامت عـن . هذه الكلمة

 .  ملالحظةطريق رسعة ا

 :  ـ القراءة الجهرية 2

وهي قراءة تشتمل عىل ما تتطلبه القراءة من القراءة الصامتة من تعـرف برصي للرمـوز   
املكتوبة ، وإدراك عقيل ملدلوالتها ومعانيها ، وتزيـد عنهـا التعبـري الشـفوي عـن هـذه املـدلوالت 

جهريـة أصـعب مـن القـراءة الصـامتة واملعاين بنطق الكلامت والجهر بها، لذلك تعتـرب القـراءة ال
 . ًوتستغرق وقتا أطول

إن هذا النوع من القراءة يتلقى فيه القارئ ما يقرؤه عن طريق العني وتحريـك اللسـان   
وأساس ذلك النطق باملقروء بصوت عال يسمعه القارئ وغريه، وينبغي أن تكون . واستغالل األذن

 . من التصنع والتكلف وإجهاد الصوتهذه القراءة ممثلة للمعنى ،طبيعية وخالية 

 :أما مزايا هذا النوع من القراءة فهي 

 . ـ تعترب أحسن وسيلة إلتقان النطق واإللقاء املعرب ومتثيل املعنى1

 .ـ تعترب وسيلة للكشف عن أخطاء النطق من أجل عالجها2
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 .ـ تعود القارئ الشجاعة وتبعده عن الخجل وتبعث فيه الثقة بالنفس3

ث بـالنفوس حـب القـراءة ألنهـا ترس القـارئ والسـامع فيشـعر كـل مـنهام باللـذة ـ تبع4
 . واالستمتاع باملادة املقروءة

 . ـ  تساعد عىل تذوق األدب وتحسس املواقف الجاملية فيه5

 :مجاالت استخدام القراءة الجهرية

 . ـ قراءة التعليامت واإلرشادات لشخص أو ملجموعة1

 . ـ إلقاء الخطب2

 . ة  القصائد الشعريةـ قراء3

 .ـ قراءة قطعة أو مقتطفات منها لتأييد موقف اتخذه القارئ يف إحدى املناقشات4

  :أساليب تطوير مهارة القراءة الجهرية

القراءة الجهرية قـدمها املتخصصـون يف مجـال تعلـيم  وجد أساليب كثرية لتطوير مهارةت
 :املهارات القرائية، من أهمها

يـدي خالل استخدام حركـات األ راءة املعربة عن املعنى، ويكون ذلك منـ التدريب عىل الق1
 .وتعابري الوجه

مـن خـالل ضـبط شـكل  ـ التدريب عىل القراءة السليمة الخالية من األخطـاء اإلمالئيـة، 2
  .الكلامت والنطق السليم ملخارج الحروف

ر دون تلعـثم أو مـؤث  ـ التدريب عىل القراءة الجهرية أمـام اآلخـرين بصـوت واضـح وأداء3
  .خجل، فهذا مينح املتدرب عىل القراءة بثقة بالنفس والشجاعة

 .ميكن القارئ من الرتكيز يف أثناء القراءة  ـ تلخيص النص قبل قراءته، الينه4

  . ـ التدريب عىل اإلحساس الفني واالنفعال الوجداين بالنص5

ه مـن مشـاعر وأحاسـيس، لـيس يف إىل ما ترمـز إليـ  ـ التدريب عىل ترجمة عالمات الرتقيم6
  .الصوت فقط بل حتى يف تعابري الوجه

أو أكرث، فهذا يعود القارئ عىل مامرسة القراءة الجهرية  يفضل أن تكون القراءة أمام زميل-7
  .ألخطائه كام يساهم يف كشف الزمالء

قـراءة ال املسـتمع للـنص مـن بطـئ التدريب عىل القراءة الرسيعة، من أجـل أن ال ميـل 8 - 
 ..فيفقد النص ألهميته
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خالل هذه النقاط السابقة البد للقارئ قبل أن يبدأ يف قراءة النص قـراءة جهريـة  نرى من
من  ان يقرأ النص أوالً قراءة صامته ليتفهم معنى النص وما يحتوي عليه من أفكار ومواضيع عليه

 .أجل أن يكون أداءه جيد ويوصل املعلومة لآلخرين
 

 : لرسيعة القراءة ا -3

 ،تهدف القراءة الرسيعة إىل اكتساب املعرفـة بصـورة أكـرب ، وهـي مهـارة ميكـن اكتسـابها
  :تخترص خطوات القراءة إىل خطوتني فقط وهام) التصويرية( والقراءة الرسيعة 

 .  ـ النظر إىل الكلمة املكتوبة

 .فهم الكلمة املكتوبة   -

فكالهام  ويرية كالفرق بني الرجل العادي والعداءفالفرق بني القراءة العادية والقراءة التص
بالتـدريب واملـران  يقطعان مسافة واحدة ولكن الزمن يختلـف ومل يصـل العـداء لهـذا الـزمن إال

 .املتكرر ،فلو بذل الرجل العادي متارين كـالتي بـذلها العـداء السـتطاع أن يصـل يف نفـس الوقـت
 

 :طريقة القراءة الرسيعة

 مات وراء الكلامت وال تكتفي بالنظر إىل الكلامت ألنه ليس غرضنا من ـ  بحث عن املعلو1
 القراءة معرفة معاين الكلامت فتلك نعرفها من السابق وإمنا غرضنا هو فهم العالقات

  .بني الكلامت والجمل 

للبحث عن املعنـى بـل ركـز عـىل  ال تركز عىل األصوات التي تثريها الكلامت يف ذهنك  ـ 2 
املتحرك أو يدك عـرب الصـفحات،  أستخدم القلم   نى بني الكلامت والجملعالقات املع

فهمـك للجملـة  ويجب أال تتوقف يدك أو قلمك عـن كـل كلمـة بـل حركهـا برسعـة
   . أثناء القراءة ال تحرك فمك   وللفقرة ككل فالعينان تتبعان اليد أو القلم املتحرك

الرسيعة مع الفهم الرسيـع وهـذه  قراءة، ويقصد بها ال ـ  مهارة املجاراة وضبط الرسعة 3
الكثـري مـن التـدريب، كـام تتطلـب  املهارة ليست كاملهارات السـابقة، فهـي تحتـاج إىل

القدرة عىل قـراءة النصـوص "املرونة، أي  وهي لهذا تعتمد عىل. -. االستمرار يف التطبيق
ونوعيـة الـنص فكثـري مـن الطلبـة يخفقـون يف  املختلفة بالرسعة األكرث اتفاقا مع غـرض

معرفتهم باإلجابات الصحيحة وإمنا للـبطء  اإلجابة عن األسئلة يف االمتحانات ليس لعدم
 . يف قراءة األسئلة
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 هي العملية الذهنية التي يقوم بها الدماغ قبـل قـراءة الـنص فقـد يـوحي:  التخمني - 4
 بأ القارئ مبـا ميكـن أن يكـون يف صـلبالعنوان بأفكار قد تكون يف صلب املوضوع فيتن

 املوضوع وميكن التدريب عىل هذه املهارة بالتكرار ومقارنة النتـائج حتـى يصـبح لـدى
اإلنسان فراسة وهي قد تربز تجاه كاتب معني فقد تقرأ عنوان مقال معني لكاتب محدد 

ملـرة تخمن باقي املوضوع وإذا راجعت النص ووجدت ما خمنـت  قريبـا ، فإنـك يف ا ثم
  . قــد تقــرتب أكــرث، وميكــن التــدريب عــىل هــذا النشــاط الــذهني القادمــة

املهارة يكفي أن تتيح فرصـة التفكـري لإلنسـان ومتـرين فكـره؟ أو  وفائدة هذا النوع من
بحد ذاته؟؟ ثم إن التدريب املبكر عـىل هـذه املهـارة تسـاعد  ليس التفكري هدف عظيم

ملسـتقبل، فهـي أداة رائعـة لقيـاس النتـائج قبـل الحارض وا الطالب يف حياته العملية يف
  .ويقبل عىل ما هر إيجايب وقوعها، فيتجنب ما هو سلبي

   مهارة استخدام مفاتيح األسئلة السبعة وهي- 5

  لالستفسار عن األشخاص) من(السؤال الذي يبدأ  أـ 

 . لالستفسار عن األشياء) ماذا(السؤال الذي يبدأ ب ـ

 . أو اإليجاب يكون الجواب النفي) هل( السؤال الذي يبدأ ج ـ

 . للسؤال عن الهيئة وهو يحتاج إىل تفسري) كيف ( السؤال الذي يبدأ .د ـ 

  للسؤال عن العدد) كم (السؤال الذي يبدأ هـ ـ 

  متى للسؤال عن الزمن( و ـ السؤال الذي يبدأ

 ).2003 الخليوي،أحمد(للسؤال عن السبب أو املربر  ) ملاذا( السؤال الذي يبدأ  .ز ـ 

  :وأساليب تطوير مهارة القراءة الرسيعة ما ييل

مهـارات القـراءة والتصـميم عـىل االنتهـاء يف  تخصيص وقت يومي دون انقطاع ملامرسة -
 .وقت محدد

واالبتعاد عن كل ما  أن تكون القراءة من أجل الحصول عىل األفكار األساسية للنص -
 .يدعو للتشتت الذهني

كقطعة واحدة ال   الفهم بقراءة النصوص الصعبة والنظر إىل النصتطوير القدرة عىل -
 .مجرد مفردات

  .عىل زيادة الرسعة يف القراءة بعد مدة زمنية قصرية الستغالل الوقت والجهد الحرص -
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تحت العبارات والجمل املهمة من أجل الحصول  الرتكيز عىل قراءة النص ووضع خطوط -
  .عىل األفكار الرئيسية يف النص

األخطاء اللغوية للقارئ كام يساعده عىل التلفظ الصحيح  االستمرار يف القراءة يقلل من -
  .للكلامت

 .النص التدريب عىل أن نتوقع ما يريده كاتب -

لرؤية مدى مـا أحرزنـاه مـن تقـدم يف رسعـة القـراءة، وذلـك  اختبار النفس من حني آلخر
  الواحدةقراءتها يف الدقيقة بحساب عدد الكلامت التي نستطيع

 :الفهم القرايئ

يعد الفهم القرايئ أهم مهارات القراءة، وأهم أهداف تعليمها، فتعليم القراءة يستهدف يف 
والقـراءة . كل املراحل واملستويات التعليمية تنمية القدرة عىل فهـم مـا تحويـه املـادة املطبوعـة

ة عقليـة معقـدة تتضـمن عـدة القراءة املقرتنة بالفهم، وإذا كانت القـراءة عمليـ" الحقيقية هي 
عمليات فرعية؛ فإن الفهم هو العملية الكربى التي تتمحور حولها كل العمليات األخرى ، فالفهم 
هو ذروة مهارات القراءة، وأساس عمليات القراءة جميعها، بل إن الفهم عامل أسايس يف السيطرة 

 ) . 2002 ،مصطفى إسامعيل "( عىل فنون اللغة كلها 

 :هم القرايئمفهوم الف

والفهم القرايئ عملية تشري إىل التقاط معنى اللغـة املكتوبـة أو املنطوقـة، ويتطلـب ذلـك 
عمليات عقلية مركبـة لتعـرف املعـاين أو تـداعياتها، وتقـويم املعـاين املعروضـة، واختيـار املعـاين 

الفهـم ) 2001(ويكاد يتفق كثري مـن الرتبـويني عـىل املصـطلح، فـريى فتحـي يـونس  . الصحيحة 
ربط خـربة القـارئ بـالرمز املكتـوب ، وتفسـري الكلـامت يف تركيبهـا السـياقي، " القرايئ عبارة عن 

 . " وتنظيم األفكار املقروءة، واختيار املعنى املناسب 

عملية عقلية يقوم بها القارئ للتفاعل مع النص "  بأنه )2002(مصطفى إسامعيل   ويعرفه
 ." ات السياق الستنتاج املعاين املتضمنة يف النصًمستخدما خرباته السابقة، وإشار

القـراءة االسـتيعابية الواعيـة بالرسعـة " أن الفهم القرايئ هـو )1991(ويرى نايف معروف 
املناسبة، واستنباط األفكار العامة واملعلومات الجزئية، وإدراك ما بني السطور من معان ومـا وراء 

عملية الربط الصحيح " إىل الفهم القرايئ بأنه ) 1999(يم ، ويشري زكريا إبراه" األلفاظ من مقاصد
 " بني األلفاظ واملعاين، بل الربط بني مجموع الكلامت واملعنى الكيل لها
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ومهام اختلفت وجهات نظر الرتبويني فيام يتعلق بالفهم القرايئ ، فـإن معظمهـم يتفقـون 
ءة، ويتوقـف الفهـم القـرايئ عـىل خلفيـة عىل أن الفهم القرايئ هو العنرص األسايس يف عملية القرا

 . القارئ ومدى منوه اللغوي، وقدرته عىل تفسري كلامت الكاتب وتحويلها إىل أفكار ومفاهيم

ويقصد بالفهم القرايئ من خالل ما سبق من تعريفات أنـه عمليـة عقليـة معقـدة، تعنـي 
ريه ونقـده، والقـدرة عـىل استخالص املعنى من املادة املقروءة لخدمة فهم الـنص املقـروء، وتفسـ

القراءة يف وحدات فكرية، وفهم الكلامت من السياق، واختيار املعنى املالئم لها ، وتطبيق األفكار 
 .وتفسريها يف ضوء الخربة السابقة

وتشري الكتابات الرتبوية إىل أن الفرد الذي يقرأ ، ويفهـم مـا يقـرؤه ، ميكـن أن ينهـي مـن 
ينهيه الفرد العادي، كام أن املجتمعات تعتمـد يف تحقيـق تقـدمها األعامل والواجبات أضعاف ما 

االجتامعي واالقتصادي عىل قدرات أبنائها يف تحصيل املعارف واكتساب األفكار، وتقيص ما بها من 
 .حقائق، وفهمها، واملوازنة بينها

  إىل أن الهدف الرئيس مـن تعلـيم القـراءة هـو الفهـم ،Keusher ( 1988) ويشري كيورش 
وإذا مل يتحقق ذلك انعدمت الفائدة من القراءة، فقد يتلفظ التلميذ ببعض الكلامت ويقوم آخـر 
ًمبتابعتها وتصحيحها، ولكن هذا يخلق موقفا سمعيا غري طبيعي، ويستحيل عىل التلميذ أن يقـوم  ً

 . بالعمليات األساسية يف القراءة، تلك املقرتنة بالفهم واالستجابة 

الوصل بني عمليتي النطق والنقد، ألن فهم الظاهرة يف العلـم يسـاعدنا وميثل الفهم همزة 
عىل تحليلها والتحكم فيها والتنبؤ بنتائجها، كذلك فهم املقروء يساعدنا عىل الـربط بـني املفـاهيم 

لـذا فـإن الطـالب يف تعلمهـم للقـراءة يجـب أن يكـون . واستخالص النتائج، ونقد املادة املقـروءة
 .القراءة من أجل الفهمشغلهم الشاغل هو 

 األسباب التي تجعل رجال الرتبية يهتمون بالفهم يف القراءة ، )2001(ويوضح فتحي يونس
منها أن هناك عالقة وثيقة بني القراءة الجيدة والفهم، تظهر يف أن القراء الضعفاء يخطئون مبقدار 

 القـراءة ترجـع إىل تغيـري من أخطاء الضعفاء يف% 51 كلمة، ويرى أن 100ً خطأ شفهيا يف كل 5,8
 . املعنى، بينام ال ترجع أخطاء القراء املجيدين إىل ذلك

والقارئ الجيد هو الذي يفهم ما يقـرؤه، ويلـتقط املعـاين، وهـو قـادر عـىل أن يسـتوعب 
املوضوع، ويستنبط التفصيالت واألساسيات من األفكار، ويقـرأ بعنايـة ويف متهـل، والقـارئ الجيـد 

 عىل إعادة بناء النص، فهو يربط بني خربته السابقة ومعارفـه ومـا يقـرؤه لينـتج قارئ منتج، قادر
 . ًأفكارا جديدة
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خصائص القارئ الجيد، والعوامـل ) 1998(محمود الناقة   فتحي يونس و  ويحدد كل من
 : التي تساعده عىل الوصول إىل مرحلة النضج يف القراءة، وهذه العوامل هي 

رأ، والقراءة عنده وسيلة للتعلـيم والتبـاع توجيهـات ولحـل مشـكلة ، أ ـ يفهم القارئ ما يق
ويرجع إىل قراءته ألغراض واضحة، ولديه خلفية من الخربة وكثري من معاين الكلـامت 

 . التي تقدره عىل التفسري بدقة لكل ما يقرأ

يفهم ب ـ يتفاعل القارئ الناضج مع الرموز التي يواجهها ، ويتعرف عىل الكلامت برسعة، و
املعنى عىل وجه العموم، وحينام يقابـل الكلـامت غـري املألوفـة أجـو الجديـدة فإنـه 

السـياق، وصـيغة الكلمـة، والتحليـل الرتكيبـي، : يستخدم عدة وسائل مسـاعدة مثـل
 . والتحليل الصويت، واملعجم

ج ـ يكيف القارئ الناضج قراءاته حسب األغـراض التـي يقـرأ مـن أجلهـا، فـال تجـري كـل 
ًاع القرائية الفعالة يف طرق واحـد يف كـل املواقـف، فطريقـة القـراءة مرنـة تبعـا األنو

 ألغراض القارئ واملادة التي يقرؤها 

 .د ـ يقوم القارئ بنقد ما يقرؤه،وهذه القدرة مهارة مهمة يف املجتمع الدميوقراطي

ءة، فإن له مـن     وإذا كان الفهم ميثل أحد أهم العمليات املعقدة التي تشتمل عليها القرا
األهمية ما للقراءة يف حياة الطالب، حيث يعد أحد مهارات الكفـاءة اللغويـة ملـا لـه 

 . من أثر واضح يف اكتساب الخربات، واتساع األفق

 :مهارات الفهم القرايئ

ملكاـنـة الفـهـم الـقـرايئ فـقـد حـظـي ـبـاهتامم الرتـبـويني واـملـربني، فـقـاموا بتحدـيـد مهاراـتـه، 
.  بعض اإلجراءات واألساليب التي تزيد من فعاليته، وتنمي مهاراتـه املختلفـةومستوياته، وتقديم

 الذي قسـم الفهـم Callahan & Clark (1982)فمن حيث املستويات تصنيف كاالهان و كالرك 
قراءة ما عىل السطور ، وقراءة مـا بـني السـطور، وقـراءة مـا وراء : القرايئ إىل ثالثة مستويات هي

 .السطور

الذي صنف مهـارات الفهـم القـرايئ إىل Cheek & Cheek (1983) ك وشيك وتصنيف شي
املستوى الحريف، واملستوى التفسريي، واملسـتوى الناقـد، واقـرتح أوكرمـان و : ثالثة مستويات هي 

الـنمط : ً تصنيفا ملهـارات الفهـم إىل أمنـاط هـي  Aukerman & Aukerman ( 1993)أوكرمان 
اـلـنمط االـسـتيعايب، واـلـنمط التطبيـقـي، واـلـنمط النـقـدي، واـلـنمط الـحـريف، واـلـنمط التفـسـريي، و

 ) . 2002: مصطفى إسامعيل. ( الوجداين
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 :  إىل مستويات ستة للفهم القرايئ هي)1982( أحمد حنورة يف حني أشار

مستوى الكلمة، ومستوى الجملة، ومستوى العبـارة والفقـرة، ومسـتوى املقـال، ومسـتوى 
 .  عن املعلومةالتعبري ، ومستوى البحث

ًولعل هذه التصنيفات متثل محـاور عامـة تتضـمن عـددا مـن املهـارات القرائيـة الخاصـة 
املرتبطة بالفهم القرايئ ، وهذه املستويات تتصف بالتـداخل مـن ناحيـة ، واقرتابهـا مـن مهـارات 

ا وال ميـكـن النـظـر إىل مـهـارات الفـهـم الـقـرايئ دون مراـعـاة مظهريـهـ. الدراـسـة ـمـن ناحـيـة أـخـرى
األساسيني ؛ وهام الجانب اللغوي، والجانب التفكريي املعريف، باعتبار أن اللغة والتفكري يعتمد كل 

 . منهام عىل اآلخر 

فاللغة ليست مجرد وسيلة للتعبري عن األفكـار ، بـل إنهـا هـي نفسـها التـي تشـكل تلـك 
تلميذ ال ينفصل عـن أي األفكار، وأن الجانب اللغوي مبا يحمله من قدرات لغوية يؤمل إكسابها لل

جانب فكري يتضمن هذه القدرات، وال ميكن عزل اكتساب اللغة وتعليمها كمهارات عن التطـور 
 . املعريف والفكري الذي ميثل أداة بناء مع اللغة 

ًولعل التالزم واالقرتان بني اللغة ومهاراتها وبني التفكري ومهاراته يعد منطلقا جديـدا جيـدا  ً ً
لفهم القرايئ؛ ذلك آلن سيطرة املتعلم عىل هذه املهارات وسهولة استخدامه لها لتصنيف مهارات ا

يعتمد عىل التزامه وإتقانه لبعض األساليب املعرفية واسرتاتيجيات التفكري التي متكنه مـن ذلـك ، 
 . السيام االسرتاتيجيات التي تسهم يف تحكم القارئ يف سلوكه القرايئ

ة واألبحاث العلمية السـابقة يف مجـال الفهـم القـرايئ، ميكـن   وباستقراء الكتابات الرتبوي
 : تحديد مهارات الفهم القرايئ يف املهارات التالية 

 .أ ـ القدرة عىل القراءة الرسيعة للمقروء

 .ب ـ فهم وتفسري املقروء

 .ج ـ تحديد الفكرة الرئيسة يف املادة املقروءة

 . النص املقروءد ـ ربط الخربة السابقة باملعاين املتضمنة يف

 .هـ ـ القدرة عىل االستنتاج

 . و ـ التنبؤ باألحداث داخل النص املقروء

 . ز ـ استخالص القيم املتضمنة يف املقروء
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 .ح ـ التفريق بني الحقائق واآلراء

 .ط ـ تحديد سبب الشك يف صدق الخرب

 . ي ـ تقدير املعاين وإصدار أحكام بشأنها

 . لكاتب من أمانة علميةك ـ تحديد مدى ما يتصف به ا

 . ل ـ اكتشاف ما يف النص من قصور يف األفكار

ًم ـ تلخيص األفكار التي يشتمل عليها املقروء شفهيا وكتابيا ً . 

 . ن ـ تحديد رأي الكاتب يف املوضوع

 : الكفاءة الداللية 

ملحصـول ًمتثل املفردات اللغوية مفتاحا لوصول املـتعلم إىل الكفـاءة اللغويـة، والشـك أن ا
اللغوي يعد من أهم موضوعات التخطيط اللغوي الذي يعتمد عىل التنمية اللغوية، وبغـري ذلـك 
ًيكون النمو اللغوي مرتجالً وعشوائيا وغري منظم، وإمنا يكـون تـدريس اللغـة ناجحـا حـني يعمـل  ً

 .املنهج الدرايس عىل تنمية األلفاظ واملصطلحات لدى املتعلمني

 :ةمفهوم الكفاءة الداللي

ولعل االهتامم بتنمية كفاءة املفردات لدى الطالب يعينهم عىل دقة التعبري عن أفكـارهم، 
وعىل كفاءة عملية االتصال مع اآلخرين، وتجنب عملية التكرار اللفظي الـذي قـد يضـيع الوقـت 

 . ويهدره

 إىل ولعل تنمية املهارات اللفظية من أبرز األهداف وأولها التي يسعى منهج اللغة العربية
تحقيقها، حيث متثل املهارات اللفظية انطالقة يف القراءة ومهاراتها، بجانب تحقيق عادات القراءة 

واملحصول اللفظي هو عدد الكلامت التي يحفظها املتعلم . التي تنتج الكفاءة يف القراءة بعد ذلك
 اللغة يعنـي ، وهناك فرع من فروع علم" قاموس الفرد" ويعرف معانيها، ويسمى هذا املحصول 

 . بدراسة األلفاظ والكلامت، ويدعى هذا الفرع علم املعاين أو علم الداللة

وتعترب املفردات من املكونات الرئيسة للنص املكتوب، ويعترب التعرف عىل معاين املفردات 
من العوامل األساسية املؤثرة يف عملية التقاط املعنى من األفكار،فالعالقـة بـني الحصـيلة اللغويـة 
للقارئ والقراءة عالقة متبادلة، إذ يؤثر حجم الحصيلة اللغوية عـىل فهـم الـنص املقـروء، وتـزداد 

 .الحصيلة اللغوية نتيجة القراءة
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ً أن هنـاك ارتباطـا موجبـا بـني معرفـة  Booth & Hall (1993)وقد وجـد بـوث و هـول  ً
 Shand  (1993)أعده شـاند الطالب ملعاين املفردات وفهمهم للنص املقروء، وأظهر التقرير الذي 
 ..أن الحصيلة اللغوية املحدودة هي السبب الرئيس يف العرس القرايئ

ولـقـد اـهـتم اللغوـيـون بالبـحـث يف موـضـوع كـفـاءة املـفـردات ، والبـحـث يف العالـقـة ـبـني 
املفردات التي تكون الجمل والرتاكيب التي تعد من أساسيات البحث اللغوي عىل مـدى العصـور 

د ظهر االهتامم بالعالقة بني املفردات يف النحو العريب، يف عدد مـن األبـواب النحويـة وق. املختلفة
باب األفعال الالزمة وما يرافقها من حروف جر لتصـل إىل مفاعيلهـا، وكـذلك بـاب املفعـول : منها

 . ًاملطلق ، ونالت األدوات يف اللغة العربية اهتامما مفصالً وكتب عن اقرتانها بغريها من األلفاظ

ويف الجانب الرتبوي ، برز نشاط هائل يف البحث عن أهم املفردات والرتاكيب ، وتضـافرت 
جهود علامء الرتبية واللغة والتكنولوجيا للنهوض مبيدان تعليم اللغات، وملا كـان الطالـب يسـعى 

صول إىل إىل تعلم اللغة فإن الربنامج الفعال الذي يساهم ـ إىل حد كبري ـ يف األخذ بيد الطالب للو
أعىل درجة من درجات الكفاءة يف اللغة هو املفردات وطرائق اكتسابها وتنميتهـا  ، فكلمـة علـم 
التي لها تداخالت مع عدد من املفردات وميكن أن يشتق منها أكرث من كلمة وتعبري، باإلضافة إىل 

 . ملزارع وغريهاماملعنى املعروف من العلم واملعرفة ، والطالب يف حاجة للتدريب يشبه الجندي وا

وقد اسرتعت انتباه كثري من أعالم اللغة يف الرتاث العريب العالقة التي تنشأ بـني املفـردات، 
ًفبذلوا جهودا متميزة يف رصدها وتحليلها، حيـث كانـت البيئـة اللغويـة للمفـردة محـور اهـتامم 

ًمـا ملحوظـا بكـل اللغويني العرب، فشمل اهتاممهم السياق الذي تـرد فيـه الكلمـة وأبـدوا اهتام ً
 . عنارص البيئة املصاحبة للكلمة

ومن مظاهر اهتامم الباحثني بكفاءة املفردات أو الكفـاءة الدالليـة تقسـيمهم وتصـنيفهم 
. للكلامت، فقسموها إىل كلامت نشيطة ، وكلامت خاملة، وكلامت املحتوى، والكلـامت الوظيفيـة

ليسـتخدمها الطالـب يف كالمـه وكتابتـه، أمـا ويقصد بالكلامت النشيطة تلك الكلامت التي تعلـم 
الكلامت الخاملة فهي تلك الكلامت التي يتوقع من الطالب أن يفهمهـا إذا سـمعها أو قرأهـا ،وال 

 . يتوقع أن يستخدمها إذا تكلم أو كتب

ومنهم من قسم املفردات حسب املهارات اللغوية، مثـل تقسـيمها إىل مفـردات للفهـم     
ع والقراءة، ومفردات للكالم وتنقسم إىل عادية وموقفية، ومفـردات للكتابـة، وهي خاصة باالستام

 . ومفردات كامنة
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وتقسيمها من حيث املعنى إىل كلامت وظيفية ، وكلـامت عنقوديـة وهـي تلـك املفـردات 
ًالتي ال تنقل معنى معينا وهي مستقلة بذاتها وإمنا تحتاج إىل كلامت أخرى مسـاعدة تنقـل مـن 

وتقسـيمها حسـب التخصـص إىل كلـامت خادمـة ويقصـد بهـا . ً املستقبل معنى خاصا خاللها إىل
مجموع الكلامت العامة التـي يسـتخدمها الفـرد يف مواقـف الحيـاة العاديـة، وكلـامت تخصصـية 

 . ويقصد بها مجموع الكلامت التي تنقل معاين خاصة أو استخدامها بكرثة يف مجال معني

 :مهارات الكفاءة الداللية 

 : كن تحديد مهارات الكفاءة الداللية يف املهارات التالية مي

 : أ ـ استخدام املعجم 

حيث ميثل املعجم أداة من أهم األدوات يف اسـتخراج معـاين الكلـامت وكتابتهـا، وضـبطها 
تحديـد رسـم الكلمـة، وتحديـد معناهـا، : بالحركات ، واملعجم  يحقق ثالث وظائف أساسية هـي

 .وتحديد نطقها

 : تخدام السياق اللغويب ـ اس

يسهم استخدام السياق يف تحديد معنى الكلمة، واستعامل السـياق مهـارة ومفتـاح لفهـم 
معنى الكلمة غري املعروفة، ويعد استخدام السياق مـن الوسـائل األكـرث فعاليـة يف معرفـة معـاين 

املهـارات التـي ولعل القدرة عىل استنباط معاين املفردات الصعبة من السياق من أهـم . الكلامت
ًتلعب دورا أساسيا يف عملية الفهم للنص املقروء ً. 

 إىل أن الطـالب الحـاذقني يف القـراءة  Carroll & Drum (1981)وقد أشار كارول و درام 
أكرث قدرة عىل استنباط معاين املفردات الصعبة من السياق أثناء القراءة، يف أنها تزيد من حصيلة 

تدريب الطالب عىل استنباط معاين الكلامت "  أن  Sito (1998) سيتو الطالب اللغوية ، وقد وجد
 " . من السياق أكرث فعالية يف تذكر املفردات من مجرد حفظ قوائم من املفردات

 :ج ـ التعريف

 وتعني هذه املهارة رشح بعض الكلامت عن طريق التعريف، فالحوت مثالً أضخم حيوان 
 . بحري 
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 :د ـ االشتقاق

 .رة عىل استخراج أكرب عدد من الكلامت من كلمة واحدة  أي القد

 .  وتشري إىل التعبري عن الفكرة يف النص املقروء بكلمة واحدة معربة:هـ ـ الكلمة املعربة

 . و ـ تحديد املفردات املتعلقة مبوضوع معني

ويف ضوء ما سبق من الحديث عن الكفاءة الداللية وأنواع وتقسيامت الكلـامت ومهـارات 
البـحـث يف مـعـاين  الكـلـامت ومـصـادر ـهـذه املـعـاين : لكـفـاءة الداللـيـة ميـكـن تعريفـهـا ـعـىل أنـهـاا

واختالفها، والبحث يف القواعد املتصلة باشتقاق الكلامت وترصيفها، وتغري أبنيتهـا بتغـري املعنـى ، 
 . ومتكن الطالب من االستعامل الكفء للكلمة
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  )1( ملحق 

 تدريس القراءة

  شخصية عيل بن أيب طالبمفتاح: املوضوع 

 .الثالث الثانوي: الصف 

 :أهداف الدرس

 :ًيف نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرا عىل أن

 . ـ يتعرف معاين بعض الكلامت الجديدة باستخدام السياق اللغوي1

 . ـ يستنتج صفات اإلمام عيل بن أيب طالب2

 .  ـ يقدر شخصية اإلمام عيل بن أيب طالب3

 .تب مقاالً عن خصال اإلمام عيل بن أيب طالب ـ يك4

 . ـ يصف أسلوب عباس محمود العقاد5

 :املواد التعليمية 

 ) . 39-33الصفحات (  ـ كتاب املطالعة األزهرية للصف الثالث الثانوي 1

 .لعباس محمود العقاد" عبقرية اإلمام " ـ كتاب 2

 .لإلمام عيل بن أيب طالب" نهج البالغة"  ـ كتاب 3

 :جراءات التدريسإ

 :التمهيد 

 ـ ماذا تعرف عن اإلمام عيل بن أيب طالب؟

ـ يتلقى املعلم االستجابات املختلفة من الطالب حول معلومـاتهم عـن عـيل بـن أيب طالـب ، 
 :ويحاول أن يوجه إجاباتهم نحو محاور محددة مثل

 . د ـ صفاته.        ج ـ جهاده.     ب ـ نشأته.      أ ـ إسالمه
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 :رضالع

 ً:يقرأ املعلم املوضوع قراءة جهرية سليمة مراعيا

 .أ ـ سالمة الضبط اللغوي

 .ب ـ سالمة الضبط النحوي

 . ج ـ القراءة التعبريية

 .ـ يكلف املعلم بعض الطالب بقراءة مقاطع من املوضوع قراءة جهرية مع تصويب قراءاتهم

 :ـ تكليف الطالب بقراءة املوضوع قراءة صامتة بهدف 

 .تحديد معاين الكلامت املبهمة باملوضوعأ ـ 

 . ب ـ استنتاج املعنى العام للموضوع باستخدام اسرتاتيجية التصفح

 : املناقشة 

مناقشة الطالب  يف معاين بعض الكلامت املبهمة يف املوضوع باستخدام السياق اللغوي ، 
 : ومن هذه الكلامت ماييل

 الكلمة

 معناها

 النخوة

 املروء

 يسف

 يهبط

 يساوره

 يداخله 

وكتابة " مفتاح شخصية عيل بن أيب طالب" ـ مناقشة الطالب يف املعنى العام ملوضوع 
 . استنتاجات الطالب عىل السبورة
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ـ توجيه بعض األسئلة الصفية املوجهة الستنتاج الفكرة الرئيسة يف الدرس واألفكار الفرعية 
 :املتضمنة باملوضوع، مثل 

 الشجاعة؟أ ـ ما عالقة النخوة ب

ب ـ كان عيل بن أيب طالب يأىب أن يقيض عىل خصمه يف حال ضعف وتخاذل، اذكر من 
 .القصص ما يؤيد ذلك

 .ج ـ ال تناقض بني الفروسية والنزوع إىل التصوف، وضح ذلك

ًـ يتلقى املعلم اإلجابات املختلفة من الطالب ، ويسعى أن يجري حوارا بني الطالب 
 .لصفيوأنفسهم إلثراء املوقف ا

 : الرشح

ًـ يقوم املعلم بغلق إجابات الطالب ،وذلك برشح املوضوع رشحا وافيا مع الحرص عىل  ً
 .تضمني رشحه إجابات األسئلة السابقة

 .ـ يقوم املعلم بكتابة اآلداب والقيم املتضمنة باملوضوع عىل السبورة 

 :نشاط

 مع توجيه نظر الطالب يكلف املعلم بعض الطالب بالخروج أمام زمالئهم ورشح املوضوع
 .إىل كتابة مالحظاتهم حول ما يعرضه زميلهم

ـ عرض بعض املالحظات التي قام الطالب بكتابتها حول رشح زمالئهم للموضوع 
 .ومناقشتهم فيها

 :التقويم

 .األتية ـ اإلل ـ املعافسة ـ لهج به: أ ـ حدد معاين الكلامت اآلتية 

 . الصفاتب ـ للفروسية صفات متيزها، ارشح تلك

 جـ ـ بم تصف أسلوب العقاد؟

 . د ـ اكتب مقاًال توضح فيه مالمح شخصية اإلمام عيل بن أيب طالب
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 .النحو هو  مرشوع معريف لتقييم وفهم اللغة العربية بأدائها املنطقي 

 : الكفاءة النحوية 

 : املفهوم
 وهـي الدرجـة التـي يكـون عنـدها مسـتخدم Accuracyالدقة " يقصد بالكفاءة النحوية 

دئ اللغوية مبا يف ذلك املفردات، والقواعد، والنطـق، والهجـاء، وبنـاء اللغة قد أتقن مجموعة املبا
" إقدار الطالب عىل القراءة ، والكتابة الصواب يف استعامالت لغوية صواب" ، ويقصد بها " الكلمة

تطبيـق املبـادئ والتعمـيامت والحقـائق النحويـة يف مواقـف لغويـة " ويقصد بالكفاءة النحويـة 
 ". ءة والكتابة والتحدث واالستامعمختلفة لتنمية القرا

القـدرة عـىل وصـل الجمـل يف خطـاب " ويشري دوجالس براون إىل الكفـاءة النحويـة بأنهـا
 & Canell، ويرى كانل وسـوين "  متصل بتكوين كيان ذي معنى من مفردات الجمل والنصوص

Swean (1980) عـىل معرفـة املـواد ً أن الكفاءة النحوية متثل فرعا من الكفاءة االتصالية تشـتمل
 . املعجمية  ، وقواعد النحو، وقواعد دالالت الجملة وقواعد الصوت

متكن الطالب من السيطرة عىل " بينام يرى  أحمد حسن حنورة أن الكفاءة اللغوية تعني 
وأن هذه القدرة ". القواعد النحوية والرصفية لغة ومامرسة اللغة مامرسة صحيحة يف تلك القواعد

 :خمسة مستويات عىل النحو التايلتشتمل عىل 

ويقصد به متكن الطالب من تذكر القاعدة النحوية ثـم معرفتهـا معرفـة : ـ مستوى التعرف1
 .صحيحة

ويقصد به مدى متكن الطالب من تفسري القاعدة الصـحيحة يف جملتهـا :  ـ مستوى التمييز2
 .من بني عدة قواعد تعرض عليه

 : الطالب من تحديد األمور التالية ويقصد به متكن:  ـ مستوى التطبيق3

 .ـ الجزء أو العنرص الناقص يف الجملة من عدة اختيارات تعرض عليه

 .ـ الجمل أو الكلامت الصحيحة من بني التي بها خطأ

 . ـ مثال يشتمل عىل قاعدة معينة من بني عدة أمثلة

 :ور التاليةويقصد به مدى متكن الطالب من القيام بأحد األم:  ـ  مستوى التكوين4

 .ـ إضافة أداة أو كلمة إىل الجملة مع إجراء التعديل الذي يرتتب عىل ذلك

 .ـ حذف أداة أو كلمة إىل الجملة مع إجراء التعديل الذي يرتتب عىل ذلك
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 . ـ صياغة جديدة لكلمة معطاة له وفق رشوط محددة

 . نحو مامرسة عمليةويقصد به مدى متكن الطالب من مامرسة قواعد ال:  ـ مستوى الضبط 5

وتشري التعريفات السابقة إىل أن معرفة القواعد اللغوية بصورة وظيفية من حيث مبادئها 
، وتعميامتها، وقوانينها متكن الطالـب مـن السـيطرة عـىل اللغـة ومهاراتهـا املختلفـة، وبقـدر مـا 

ة وسالمة، والشك يستطيع أن يعرب الطالب عن أفكاره ، وأن يفهم ويستوعب أفكار اآلخرين يف دق
يف أن استخدام القواعد النحوية بصورة وظيفية متكاملـة يتـيح لصـاحبها صـحة الضـبط اللغـوي، 

ًوتأليف الجمل والعبارات تأليفا خاليا من الخطأ اللغوي ً . 
 

 : الضعف يف القواعد النحوية 

لعل ظاهرة الضعف يف القواعـد النحويـة تكـاد تكـون مـن أعقـد املشـكالت التـي تواجـه 
بحيث أصبحت القواعد النحوية من . القامئني عىل تدريس اللغة العربية، السيام املرحلة الجامعية

املوضوعات والعلوم التي ينفر الطالب منها، بل سوف أذهب إىل أبعد من ذلك فأقول إن كراهيـة 
 بعض الطالب للقواعد النحوية غري ذات الداللة هي سبب نفور  هؤالء مـن تعلـم ودراسـة اللغـة

 . العربية وااللتحاق بأقسامها يف الجامعات

وإذا جنحنا بالحديث إىل القواعد النحوية يف املعاهد األزهرية ـ عىل سبيل املثـال ـ فنجـد 
ًأنها بعيدة الصلة متاما بواقع االستخدام اللغوي املعارص ، باإلضافة إىل أن تقديم املـادة التعليميـة 

 ورشح األزهرية الجديد، ورشح ابن عقيـل ، وباسـتثناء كتـاب تيسري النحو،: املتمثلة يف كتب مثل 
واحد هو قطر الندى وبل الصدى للصف الثالـث اإلعـدادي، ال تفطـن لواقـع الدراسـات اللغويـة 
والنحوية الحديثة، فأصبح املحتوى التعليمي مجرد أمثلة وشواهد لشعراء مجهولني أو كلامتها غري 

 .  أصوات التطوير التي ال تهدأ منذ أكرث من قرننيمعروفة أو مألوفة، بالرغم من تعايل
 

 :   وقد يرجع هذا الضعف إىل مجموعة من العوامل واألسباب ، منها ما ييل 

 .أ ـ كرثة القواعد النحوية والرصفية وتشعبها، وكرثة تفصيالتها 

 . ب ـ عدم تحقق مبدأ الوظيفية من تدريس تلك القواعد النحوية والرصفية

صار يف تدريس القواعد النحوية عىل الجوانب الشكلية يف بناء بنية الكلمة أو ضـبط ج ـ االقت
 . آخرها



 

  5الفصل 
 

107

 . د ـ بيئة املتعلم الثقافية واالجتامعية

 . هـ ـ عدم تتابع أبواب منهج القواعد النحوية وتسلسلها بصورة منطقية ونفسية
 

 : عالج الضعف
يس النحـو أو القواعـد النحويـة التـي ال يهمنا يف هذا السـياق رسد محـاوالت تطـوير تـدر

 امتألت بها كتب تدريس النحو العـريب، أو الدراسـات والبحـوث التـي أجريـت يف مجـال تـدريس
القواعد النحوية ، وهي تبدأ من محاوالت الدكتور طه حسني وعيل الجـارم ، وإبـراهيم مصـطفى 

ب يف القواعد النحويـة ، ولكن الذي يعنينا هنا هو تحديد بعض أوجه عالج ضعف الطال. وآخرين
 : ومنها ما ييل 

أ ـ أن تكون دروس النحو لها عالقة قويـة وصـلة دقيقـة باألسـاليب التـي تواجـه املـتعلم يف 
 .الحياة العامة أو التي يستخدمها

ب ـ استغالل دوافع التعلم لدى املتعلمني ، حيث يساعد ذلك عىل تعلـم القواعـد وتفهمهـا 
 . يجعل الدراسة قامئة عىل حل املشكالت ًجيدا، وميكن للمعلم أن 

ج ـ تدريس القواعد النحوية يف إطار األساليب التي يف محيط املتعلم ودائرة اهتاممه، والتي 
 . ترتبط بواقع حياته

 . د ـ االهتامم باملوقف التعليمي والوسائط التعليمية وطريقة التدريس املناسبة
 

 النحو التوليدي التحوييل
العقالنيـة  :مبيـزتني اثنتـني, التي صارت فلسفة لغوية بحد ذاتهـا, ه النظريةلقد متيزت هذ

يولـد النـاس وهـم  ,أنهـا مدرسـة عقالنيـة يف تصـوراتها للغـة التـي تـرى فيهـا كفـاءة, والواقعيـة
صفة توليدية وأخـرى  وقد ارتبط بهذا الفهم مجموعة مبادئ شاملة بعضها ذو(بها ) 1(موهوبون
معسـكرها أو بـني جامعـات  ة واقعية من خالل قبولها بالرأي اآلخـر ضـمنوأنها مدرس; )تفسريية

ًفيهـا بـدءا مـن نسـختها األوىل التـي  ًالتي يصورها عمليا التطورات التي حصلت, املعسكر املقابل
 .بربنامج الحد األدىن للنظرية  وانتهاء) 1957(ظهرت يف كتاب البنى النحوية 

  

صـمدت بفضـل صـالبة مرتكزاتهـا الفلسـفية عـىل  يديـة قـدوإذا كانت اللغويات التول       
انقلبوا عليها نتيجة أمور خالفية ال متت لجـوهر  الرغم من التحديات حتى من أتباعها الذين

 فإنها كانـت ومـا تـزال تعـيش . أو الرتاكيب اللغوية  الفلسفة بل لتفسرياتها لبعض املكونات
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مـا أفرزتـه هـذه املدرسـة فـيام يتعلـق : وهـو, غـة متكلمـي الل التحدي األهم للجمهور األوسع  
 وهو تعليمها؟, باكتساب اللغة واملوضوع املرتبط بها

وقـد , اليـوم بـاملوقع األول يف الدراسـة اللغويـة) التحوييل(النحو التوليدي  وتحظى نظرية
فهـو يصـنف . مؤسسها نعوم تشو مسيك منذ خمسينيات القـرن املـايض ثـورة يف عـامل اللغـة أثار
 لـيس»فبالنسـبة لـه , الفالسفة العقالنيني الذين يرون يف العقل اإلنسـاين وسـيلة للمعرفـة منض

 ,»ولكن هنالك طريقة أصح وأفضل من طرق أخرى, هنالك صواب مطلق يف طريقة نحوية معينة
أن  ومن ثـم فإنهـا نظـام دقيـق لـيس مـن اليسـري, أن اللغة هي أهم ما مييز اإلنسان»وهو يؤكد 
ولبلوغ ذلك هنالك  ,»طرق النحوية التي بني أيدينا قادرة أن تقف عىل أرساره وحقائقهنقول إن ال

اللغـوي أن يتبعهـا  عـىل (Discovery) وأخـرى استكشـافية (Evaluative) إجـراءات تقييميـة
  .للوصول إىل الهدف املرجو

ألسـاس عـنرص التوليـد ا) أو الرتكيبي(أن تشومسيك قد عد املكون النحوي  وعىل الرغم من
 »النظرية املعياريـة»املكونني الصويت والداليل تفسرييني يف مستهل نظريته املسامة  وعد, يف اللغة

(Standard Theory)  النحـو  وجوانـب مـن نظريـة) 1967(التي تبلورت يف كتابيه البنى التحتية
الرصيف وعـن  ًإال أن همه األسايس كان منصبا عىل استقاللية املكون النحوي عـن املكـون, )1965(

عىل الـرغم مـن , أخرى وعن املكون الداليل من جهة, املكون الرصيف وعن املكون الصويت من جهة
ويف كتابـه املوسـوم . متـام الوضـوح أنه يقر بأن الحدود بني املكونني النحوي والداليل غـري واضـحة

 »عياريـة املوسـعةامل»يف نظريتـه املسـامة  وضـع, )1972(دراسات الداللة يف القواعـد التوليديـة 
(Extended Standard) البنية التحتية، التي هي البنيـة الوحيـدة التـي تحـدد  املكون الداليل يف

مـع إدراكـه أن هنـاك عنـارص مـن التمثيـل الـداليل يجـري , املناسب داللة الجمل ومتثيلها الداليل
 . التحوييل إدخالها يف املستوى

 Government الحكم النحوي والعائدية»ثم تطورت نظريته اللغوية وظهرت نظرية 

and Binding  ثم نظريـة التخـوم1981,عام  (Barriers) التـي قيـد فـيهام  1986,يف العـام

وهـي  (a movement) القواعد التحويلية وركز عىل قاعدة شاملة هي قاعـدة تحريـك ألفـا

ت التـي االنتقـادا وذلـك يف أثـر, قاعدة تحريك أي يشء يف الجملـة إىل أي موقـع فيهـا

ومدرسـة  (GPSG) املعمم أنصار مدرسة نحو تركيب الجملة(وجهها إليه أتباعه التوليديني 

التحتـاين وقواعـد تحويلـه  الذين رفضوا فكـرة البنـاء (LFG) النحو الوظيفي املعجمي

 املبادئ العامة لفلسـفة  ووفروا كيانات قواعدية بديلة ضمن, التي أرضت بالنظرية نفسها
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الحـاالت التـي كـان النحـو   عن الحقائق اللغوية ووفرت تفسـريات للعديـد مـنتشومسيك عربت

 .ًالتحوييل عاجزا عنها

 : ميكن أن نوجزها يف النقاط اآلتية، امج الذي وضعه تشومسيك بعدة سامتويتسم الربن

 هنالـك .التي تحكم تكوين الكلامت والعبـارات والجمـل وتفسـريها  ـ النحو هو دراسة املبادئ1

وهـذا ال يعنـي  .والنحو يهتم باألول وليس الثاين. الكفاءة اللغوية واألداء اللغوي: ن للغةبناءا

وهـو ) دون شـك املرتبط بـالنحو مـن(ألنه يدرس ضمن الحقل املختلف , أن ال أهمية لألخري

الكالم واستيعابه لكـن  علم اللغة النفيس الذي يتناول العمليات النفسية التي تستبطن إنتاج

ًسة الكفاءة اللغوية تلعب دورا أساسـيا يف دراسـةتظل درا طاملـا أن علينـا أن , األداء اللغـوي ً

ًعشـوائيا عـن لغـتهم قبـل أن نـدرس آثـار  نفهم ما الذي يعرفـه املتكلمـون األصـليون للغـة

  .اإلرهاق واملرض وسواهام يف أدائهم

 غري املمكنة للغات/ مكنة النحو هي مجموعة الفرضيات عن طبيعة األبنية النحوية امل  ـ نظرية2

ميـدنا  وإن أحد هذه املعايري هو الشمولية التي تعني أن عىل النحـو أن, الطبيعية) البرشية(

النهايئ يتمحور  لذا فإن الهدف. بالوسائل الرضورية لوصف نحو أية لغة طبيعية بكفاية تامة

  .(Universal Grammar) حول رضورة إيجاد نظرية نحوية شاملة

 االنتظام والرسعة يف منط األطفال اللغـوي هـام الحقيقتـان املركزيتـان اللتـان يجـب عـىل  ـ إن3

ً يقول جو مسيك إن التفسري املقبول ظاهريا? ولكن كيف, نظرية اكتساب اللغة أن تفرسهام

 لـهـذا االنتـظـام والرسـعـة يف اكتـسـاب اللـغـة األوىل يتطـلـب أن نـفـرض وـجـود ـسـياق مـقـرر

يف  ًأو كام يسـمى مجـازا(كة اللغة املوهوبة بيولوجيا بصورة فطرية لالكتساب عىل شاكلة مل

 بالخوارزميـات ومقرها املخ الذي يزود األطفال) برنامج اكتساب اللغة, برامجيات الكمبيوتر

(Algorithms)(6). أي (اللغويـة  لتطوير اللغة عىل أساس خـرباتهم, أي مجموعة اإلجراءات

 , )ي يخضعون لهاعىل أساس املدخالت الكالمية الت

مبعنى أنه يجب أن تكـون , أن تجسد مجموعة من مبادئ النحو الشامل  ـ ملكة اللغة يجب4
تسمح باكتساب الطفل نحـو أيـة لغـة طبيعيـة عـىل أسـاس الخـربة  ملكة اللغة هكذا يك

ـة ـع اللـغ ـة املالمئــة ـم ـة(نفســها  اللغوـي ـة وافـي ـدخالت كالمـي ـذا ). أي بوجــود ـم  وهـك
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الكلـامت والعـربات والجمـل يسـمعها الطفـل مـن  أمثلـة مـن(ة معينـة فإن الخربة مـع لغـ
ًتكون مدخالً ملبادئ النحو الشامل التي تشكل جزءا  تصلح أن) املتكلمني األصليني لتلك اللغة

ثم يقوم النحو الشامل مبد الطفـل بالخوارزميـات الالزمـة  ,ًموروثا يف ملكة اللغة عند الطفل
 . لتطوير نحو تلك اللغة

 ًتشومسيك أن نظرية النحو الشامل املرتبطة مبلكة اللغة تفرض قيودا وراثيـة عـىل مـدى  يرى ـ5
بـبـاراميرت  فـمـثالً ـفـيام يتعـلـق. التـبـاين الـبـاراميرتي املـسـموح ـبـه يف نـحـو اللـغـات الطبيعـيـة

ًللموصوف قياسا إىل  أي الباراميرت الذي عني املوقع النسبي - (Head Parameter) املوصوف
ثنـائيتني مـن االحـتامالت ال  فإن النحو الشامل بوجود مجموعتني, )أي فضلته( به ما يوصف

ًاملوصوف متقدما عىل الـدوام أو  إما أن تكون اللغة ذات ترتيب يكون فيها موقع: وهام, غري
فإن العبء الوحيد امللقـى عـىل , األمر كذلك فإذا كان, ًمتأخرا عىل الدوام بالنسبة إىل فضلته

بسامت رتبة الكلامت الخاصة بنوع من الرتاكيب هـو  ل يف تعلم الرتكيب املتعلقعاتق األطفا
أي النمطني البديلني لهذا الباراميرت يف النحو الشـامل ) اللغوية ًاستنادا إىل خربتهم(أن يختاروا 

وهذا بدوره يقود إىل أن هـذه السـمة املوروثـة . التعلم/ موضع االكتساب  أكرث مالءمة للغة
وتحـددها ضـمن خيـار ثنـايئ , التي تقيد مـدى التبـاين الرتكيبـي بـني اللغـات رت هيللبارامي
 . بسيط

العقل هي فكرة تقليدية كانت محط تفسـريات   ـ  يؤكد تشومسيك أن فكرة أن اللغة هي مرآة6
. التعبري املجازي يجب أال يؤخذ بهذه الحرفية وأن مثل هذا. مختلفة األشكال عىل مر القرون

ًن اللغة تبدو مكونـا أساسـاإ, واألفضل واملـخ الـبرشي هـو أكـرث األنظمـة . يف العقـل الـبرشي ً
فإننـا نـدرس مـا , فعندما نـدرس سـامته وامتداداتـه. ًوتشابكاً البيولوجية التي نعرفها تعقيدا

ًالبرشي يظهـر متكونـا مـن أنظمـة مختلفـة كـل منهـا بـالغ  فالعقل. " العقل"نصطلح عليه 
مـن . بتداخالت مـن نـوع عـايل الثبـات تحـدده هبتنـا املوروثـة ,صالتعقيد ومتناهي التخص
كاألعضـاء , يشـبه جميـع األنظمـة الحياتيـة املعروفـة األخـرى فهـو, منطلق هذه االعتبارات

ملكـة اللغـة "وأحـد هـذه األنظمـة هـي . ِتحـت الرقبـة مـثال الفسيولوجية للجسم الواقعـة
 . "البرشية

عديـدة حـول مفهومنـا لطبيعـة اللغـة تغـريات  شومسيك بأنه قد حصلتتويؤكد 
كـام هـو يف البنـى النحويـة , يف النحو التوليدي فالبحث األويل. خالل الثالثني سنة األخرية

كـان يتضـمن قواعـد , وبالتحديـد. بالنحو التقليـدي ًكان يف بعض أشكاله شبيها). 1957(
 اإلنجليزية أو قاعدة لذلك فقاعدة تكوين األسئلة يف  .متعلقة برتاكيب معينة وبلغات معينة
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ًمتاما كام كان الحـال يف , ومحددة برتكيب واحد, بلغة واحدة كانت محددة, املبني للمجهول فيها
إن مـا . هنالك فصل عن املبنـي للمجهـول وآخـر عـن األسـئلة وهكـذا النحو التقليدي حيث كان

ء البارع الذي يعـرف التقليدي هي يف الواقع مجرد تلميحات مفهومة للقارى يعرف بقواعد النحو
 ًمتاما كام أن القواعد يف تعلـيم النحـو تفـرتض بـأن املـتعلم سـوف يعـرف الرتكيـب, ًمسبقا اللغة

كـان  حاولت مدرسة النحو التوليـدي أن تبـني بوضـوح مـا, لكن عىل الضد من ذلك. األساس للغة
 .عليميوالت  يف النحو التقليدي-حتى ما هو غري معروف ,  يف الواقع-فرضية مسبقة 

فإن , ألنظمة قواعد النحو التوليدي األوىل الذي كان, وبغض النظر عن هذا التمييز الحيوي
مفادهـا أن القواعـد التقليديـة وقواعـد النحـو  ًالبحوث القريبـة جـدا قـد أرسـت الخالصـة التـي

. اصـطناعية وليسـت عنـارص حقيقيـة يف العقـل والفكـر التوليدي األوىل كانت عبارة عن مسـائل
وهـذه املبـادئ لتفسـري , ًبل هنالك مبادئ عامـة جـدا, ما س هنالك اآلن قواعد خاصة برتكيبفلي

فاللغات تختلف يف , بشموليتها للغات جميعها وللرتاكيب جميعها التي تتصف, العنارص املفقودة
ًمتامـا لذلك فالبحوث الحديثة تبتعـد ; وليس باختيار القواعد املختلفة, ًإليها آنفا الهيئة التي أرشنا

 )نقالً عن حسني فياض(.ًالتقليد الذي كان سائدا يف دراسة اللغة خالل ألوف السنوات املاضية عن
http://www.ju.edu.jo/ 

 : االتجاه الوظيفي يف تدريس النحو العريب

ًيعد مفهوم تدريس القواعد النحوية وظيفيا من املفاهيم التي نبـه عليهـا األقـدمون مثـل 
ن، وأيب حيان التوحيدي، باختيار القواعد التي يحتـاج إليهـا املـتعلم، وتـؤدي القابيس، وابن خلدو

وظيفة اتصالية يف حياته، وقد ظهـرت تطبيقـات حديثـة عـىل هـذا االتجـاه، وإن بقـي املضـمون 
 . ًمتشابها

ًواملقصود بتوجيه تعليم اللغة توجيها وظيفيـا  أن يهـدف تعليمهـا إىل تحقيـق القـدرات " ً
تعلم بحيث يتمكن من مامرستها يف وظائفها الطبيعية العملية مامرسـة صـحيحة، اللغوية عند امل

وال ميكن أن يتجه تعليم هذا االتجاه إال إذا كانت هذه الوظائف الطبيعية للغة واضحة يف ذهـن 
 ". كل من املعلم واملتعلم

ويرى الدكتور  فتحي يونس و الدكتور  محمود كامل الناقة أن الوظيفية يف دروس 
 ًاختيار ما هو أكرث شيوعا وفائدة للتالميذ واالبتعاد عن القواعد التي يندر " القواعد تعني 
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ورودها واستخدامها يف اللغة الحية الدارجة، فاللغة ليست مجرد كلامت وتراكيب يعرفها التلميذ، 
وال هي قواعـد يسـتظهرها، وإمنـا هـي فـوق ذلـك  تنظـيم فكـر ومشـكالت اجتامعيـة وتربويـة 

 "  .الجهانع

ًوالكفاءة النحوية يف ضوء االتجاه الوظيفي تحقـق عـددا مـن األهـداف املتعلقـة بكفـاءة 
 : اللغة والصحة النحوية منها أنها

 . ـ  تساعد املتعلم عىل صحة القراءة وفهم املقروء

 .ـ تساعد املتعلم عىل صحة األداء الكتايب

 .ـ تساعد يف إدراك الجملة ومتييز عنارصها

 .  يف تشكل األفكار والتعميامتـ تساهم

ًويف مجال إعداد املعلم يكون األمر لزاما إعداد املعلم املدرك إدراكا كـامالً لطبيعـة مادتـه،  ً
ًالـواعي بخصائـصـها حـتـى يكـون قاـئـدا لعـقـول تالمـيـذه مـن أيرس املـسـالك إىل الفـهـم والتطبـيـق 

 .واالستعامل النحوي يف مختلف استعامالت اللغة

ات الرتبوية الحديثة أن التكامل يف الدرس اللغوي بني املهارات والفنون يحقق وتؤكد الكتاب
العناية بوظيفية اللغة واالهتامم باملامرسة اللغويـة، واالسـتخدام ذي املعنـى، واإلسـهام يف تنميـة 
القدرة عىل حل املشكالت من خالل املواقف االتصالية  واالجتامعية التي يتم مـن خاللهـا تعلـيم 

، واكتساب مهاراتها وعاداتها مام يؤدي إىل الكفـاءة اللغويـة لـدى الطـالب، وتعزيـز الـتعلم اللغة
 . القائم عىل الخربة  

 

 : مهارات الكفاءة النحوية 

 : ميكن تحديد مهارات الكفاءة النحوية يف املهارات التالية  

 .أ ـ إدراك أثر اللفظ عىل معنى الجملة

 .  بنية الكلمةب ـ إدراك أثر املعنى يف تحديد

 . ج ـ إدراك املعاين املختلفة لألداة النحوية الواحدة

 . د ـ التفريق بني النكرة واملعرفة 

 . هـ ـ إدراك أثر األداة النحوية عىل زمن وقوع الحدث

 .و ـ تثنية املفرد وجمعه وتذكريه وتأنيثه
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 .ًز ـ ترتيب الكلمة يف الجملة وفقا لوظيفتها

 . ملعنوية بني الجملة وما يسبقها أو يليها من الجملح ـ إدراك العالقة ا

 .ط ـ تحديد الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الجملة لتدل األداة النحوية عىل معنى معني  

 . ي ـ إدراك االستعامل الصحيح لألساليب اللغوية

ًك ـ ضبط أواخر الكلامت بالشكل ضبطا صحيحا ً . 

 .. ني كلمتني عىل إعرابهامل ـ إدراك أثر التشابه يف الداللة ب

 : طرائق  تدريس النحو العريب 

 : نعرض يف هذا الجزء لطريقتني من طرائق تدريس النحو العريب ، وهام

 .ـ الطريقة االستقرائية1

 . ـ الطريقة القياسية2

 :ئية االستقراأوالً ـ الطريقة

 : األهمية واملفهوم

يجة كلية ،واسـتقراء مـن يسـتقرئ أي تتبـع يقصد باالستقراء تتبع الجزئيات للوصول إىل نت
وهو أداء عقيل يقوم به الفـرد،ويتم عـن طريـق اسـتنتاج . الجزء للوصول إىل تعميم أو حكم عام

القاعدة العامة من الجزئيات والحـاالت الفرديـة،ويحتاج الفـرد إىل دراسـة العديـد مـن املواقـف 
 .والحاالت الفردية،ليكشف عن السمة أو الصفة املشرتكة

 االستقراء تعتمـد عـىل نشـاط املعلـم واملتعلم،وفيهـا يقـوم املعلـم بإثـارة وتنبيـه وطريقة
. وتحفيز الطالب بواسطة عرض مجموعة من الخربات التجريبية للوصول إىل خـربة جديـدة عامـة

وتشري اسرتاتيجية االستقراء إىل استقراء املعلومات الخاصـة مبوضـوع معني،وتقـدميها للطـالب ثـم 
 .م فيها حتى ميكنهم استخالص قاعدة عامة منهامناقشته

 االستقراء بالتدريس االكتشايف حيث يسـتنتج الطـالب الخصـائص املحـددة طريقة وتتسم 
للمفهوم من عدد من األمثلة املطابقة واألمثلة غـري املطابقة،ويصـلون عـن طريـق االكتشـاف إىل 

 .م الديني املفهو القاعدة النحوية، أو املصطلح البالغي أو تعريف
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واالستقراء عملية تفكريية تحتاج إىل دراسة ومعرفة التفاصيل وأجزاء الدرس والتوصل منها 
إىل حكم كيل أو قاعدة،أو مفهوم،يطرح املعلم فيها مجموعة من الحاالت أو املواقف واألمثلـة يف 

رتاتيجية صورة أسئلة يعرضها للمناقشة عىل طالبه للوصول إىل مفهـوم أو تعمـيم معني،وهـي اسـ
تدريسية تحمل الطالب عىل اكتشاف الطالب املعلومات والحقائق والتعـرف عليها،بالتـدريج مـن 

 .الجزء إىل الكل

ـة ـدريسوطريـق ـتقراء يف ـت ـة و االـس ـة العربـي ـا  اللـغ ـي أنـه ـالمية تعـن ـة اإلـس ـة الدينـي  الرتبـي
الفقهـي مـن األمثلـة أو املفهوم الديني والحكم  اسرتاتيجية تساعد الطالب عىل استنباط القاعدة 

والجزئيات والشواهد املختلفة،وفيها يتوصل الطالب إىل األحكـام العامـة واملفـاهيم الدينيـة مـن 
 .األمثلة والحاالت الخاصة

ـب عــىل اكتشــاف الحقــائق والتعــرف طريقــةوتهــدف   االســتقراء إىل مســاعدة الطاـل
دف إىل إثـارة النشـاط لتكـوين عليها،ومتكني الطالب من الوصول إىل التعميامت املناسـبة،كام تهـ

خربة معرفية جديدة، ويف مجال تدريس الرتبية الدينية اإلسالمية تهدف إىل مساعدة الطالب عىل 
ـاهيم الدين ـائق واملـف ـة واألحادـيـث اكتـشـاف الحـق ـات القرآنـي ـا ـمـن ـخـالل اآلـي ـة،والتعرف عليـه ـي

النبوية،والشواهد الدينيـة والتوصـل إىل مجموعـة مـن القواعـد واملبـادئ اإلسـالمية يف املجـاالت 
 .الدينية املختلفة

 قامئـة عـىل استقصـاء الحقـائق مـن التجربـة الحسـية واألمثلـة طريقـة االستقراء وطريقة
الحظـة دقيقـة واملشـاهدة اليقظـة للظـواهر للوصـول إىل حقـائق أو املتفرقة،ومالحظة الواقـع م

واسرتاتيجية االستقراء من االسرتاتيجيات الفعالة يف عملية التعلم،ذلك ألنها تسهم يف تنمية .قوانني
وتدريب املتعلمني عىل اإلبداع واالبتكار،ألنها تساعد املتعلمني عىل اكتشاف املفـاهيم والعالقـات 

واالستقراء ينمي اإلبداع ألنه يساعد عىل التوصل إىل حل جديد أصيل للمشكالت .ةوالقواعد العام
 .ًالتي تعرتضهم يف الدراسة وال يفرض عليهم حالً جاهزا يقتنعون به

وقد أوىص ابن خلدون برضورة استخدام االستقراء يف عملية التعلم،عىل اعتبار أن 
. عطى الجزئيات ثـم ينتقـل إىل الكليـاتًاملتعلم يكون عاجزا عن الفهم يف بادئ األمر في

ًفإن قبول العلم واالستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا،ويكون املـتعلم : "يقول ابن خلدون
ًأول األمر عاجزا عن الفهم بالجملة إال يف األقل،وعىل سبيل التقريب واإلجامل،وباألمثـال 

وتكرارهـا  ل ذلـك الفـن،ثم ال يزال االستعداد فيه يتدرج قلـيالً مبخالفـة مسـائ الحسية،
 حتى تتم امللكة يف االستعداد ثم  واالنتقال منها من التقريب إىل االستيعاب الذي فوقه، عليه،
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وإذا ألقيت عليـه الغايـات يف البـدايات،وهو حينئـذ عـاجز  يف التحصيل،ويحيط هو مبسائل الفن،
مـن صـعوبة العلـم عن الفهم والوعي وبعيـد عـن االسـتعداد لـه،كّل ذهنـه عنها،وحسـب ذلـك 

 ." نفسه،فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله ومتادى يف هجرانه

 وإذ : وقد أشار القرآن الكريم إىل االستقراء ،ويتضح بجالء يف سورة البقرة يف قولـه تعـاىل
قال إبراهيم رب أرين كيف تحيي املوىت قال أو مل تؤمن قال بىل ولكـن ليطمـنئ قلبـي قـال فخـذ 

ًن إليك ثم اجعل عىل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينـك سـعيا واعلـم أربعة من الطري فرصه

ًوهذه اآلية وغريها الكثري تحمل دليالً قاطعـا عـىل اهـتامم ). 260البقرة، ( عزيز حكيم الـلـهأن 
 تبـارك وتعـاىل اإلنسـان الـلــهًاإلسالم باتخاذ التجربة واملشاهدة محكا لصدق القضايا،ولهذا يدعو 

 مالحـظـة الواـقـع ـمـن حوله،واـسـتخالص الـعـرب والعـظـات ـمـن ـخـالل تأمله،واكتـشـاف للـتـدقيق يف
الحقائق الكونية التي تكمن فيه، وأالّ مير عىل الظواهر املحيطة به يف األرض والسامء دون توقف 

 إىل مالحظة كل ما حوله مالحظة دقيقة فاحصة واعية وأن يسـتقرئ الـلـهوهو غافل عنها،فدعاه 
 . الوصول إىل قانون عامالجزئيات بهدف

ًاالـسـتقراء وـسـيلة ناجـحـة لـضـبط الطالب،وتنـظـيمهم وإرشاكـهـم جميـعـا يف طريـقـة وتـعـد 
الدرس،وهي اسرتاتيجية تحمل الطالب عىل التفكري املنطقي الهادئ ،والتعبري عن املفهـوم الـديني 

دث واملشـاركة الذي توصلوا إليه من خالل استامعهم ملا يطرح يف الدرس بصمت وتفكري ،ثم التح
ولعـل هـذا يبقـي املعلومـات بصـورة أقـوى مـن التـي تكتسـب بواسـطة اإللقـاء .بوضوح ودقـة

 .واملحارضة

 :إسهامات طريقة االستقراء يف التدريس
ـ تربط بني املعلومات الجديدة واملعلومات القدمية،وذلك بعقـد مقارنـة بيـنهام،ثم الـربط 

 .ي يريد املتعلم الوصول إليهابني األمثلة، وذلك للوصول إىل القاعدة الت
 . ـ تهتم بالتسلسل املنطقي لتفكري الطالب

 ـ تثري انتباه املتعلم وتوجه الدوافع لديه،فهو يبتكـر التفكري،ويوجـه عملياتـه للوصـول إىل 
 .قرار عام

 . ـ ترفع من اتجاه الطالب نحو النشاط
س سواء أكان ذلك يف تقـديم ـ تهيئ للطالب الفرص اإليجابية واملشاركة بكل خطوة يف الدر

 .األمثلة أم مناقشتها،واستخالص املفهوم الديني أو الحكم الفقهي
ـ تبقي املعلومـات التـي تكتسـب يف الـذاكرة لفـرتة أطـول مـن املعلومـات التـي تكتسـب 

 .بواسطة اإللقاء
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ًـ تشجع الطالب عىل نقد كل ما يعرض عليهم نقدا موضوعيا ً. 

 .لبحث والتنقيب والتتبع والتحليل واالستنتاجـ تنمي لدى املتعلم روح ا

 : تدريس باستخدام االستقراءالخطوات 

 :يسري التدريس وفق االستقراء الخطوات واملراحل التالية

 .ـ مرحلة اإلعداد

 .ـ مرحلة التنفيذ

 .ـ مرحلة التقويم
 

 :مرحلة التخطيط) 1( 

د للمعلـم مـن وضـع خطـة يحتاج التدريس باالسـتقراء إىل إعـداد خـاص مـن املعلم،والبـ
للخربات التعليمية التـي سـتجرى داخـل الصـف أو خارجـه لتحقيقها،وتحديـد أهـداف تعليميـة 

وإعداد التدريس يتضمن سلسلة من الخطوات واإلجراءات .ووضع األنشطة التي يجب استخدامها
 .التي تزود املعلم برؤية شاملة ملا سيقوم به داخل الفصل

 :يس ما ييلومن خطوات اإلعداد للتدر

تحديد األهداف السلوكية املراد تحقيقها لدى الطـالب مـن : تحديد األهداف السلوكية) أ(
 .أوىل خطوات التدريس

 يف هذه الخطوة يقوم بقـراءة املوضـوعات بالكتـاب الـذي :تحديد الكلامت الصعبة) ب (
، أو املوضـوعات النصـوص األدبيـةيدرسه الطالب قراءة واعية بهدف تحديد الكلامت املبهمـة يف 

النصوص القرآنية أو يف األحاديث النبويـة،ثم البحـث عـن معـاين هـذه الكلـامت مـع القرائية، أو 
 .وضع بعضها يف جمل توضح معناها

يف مرحلة اإلعداد للتدريس يقوم املعلـم بتحليـل محتـوى : تحديد املفاهيم  النحوية ) ج(
املتضمنة بهذه املوضوعات ،وتحديد وصـياغة  النحويةاملوضوعات املقررة بهدف تحديد املفاهيم 

 .دالالتها اللفظية

 املتضمنة باملوضـوع،النحوية  بعد تحديد املفاهيم :استخالص اآلداب والقيم املتضمنة) د(
 .يقوم املعلم باستخالص اآلداب والقيم الدينية املتضمنة،وذلك بهدف أن يستنتجوها
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بالقاعـدة لم بتحديد األمثلة والشـواهد املرتبطـة  يقوم املع:تحديد األمثلة والالأمثلة) هـ(
 . الذي ينبغي أن يتوصل الطالب إليهالنحوي أو القاعدة  التي ترتبط باملفهوم النحوية

البد للمعلم أن يضع يف اعتباره دور األنشـطة  :تحديد األنشطة التعليمية املستخدمة) و (
ء املوقـف التعليمـي نفسـه،وإلثارة دافعيـة التعليمية؛ألنها تسهم يف زيـادة فعاليـة الطـالب وإثـرا

الطالب للتعلم،وميكن للمعلم اختيار بعـض األنشـطة التعليميـة التـي ميارسـها الطـالب داخـل أو 
 .والتي تتفق مع ظروف املدرسة،وإمكانات الطالب أنفسهم.خارج حجرة الدراسة

حديـد الوسـائل  من الخطوات املهمة يف إعـداد الـدروس ت:تحديد الوسائل التعليمية) ز (
التعليمية املناسـبة واملالمئـة ملوضـوع الـدرس ومفاهيمـه،وبحيث تتفـق مـع مسـتويات الطـالب 

 .وخرباتهم،وإمكانات استخدامها باملدرسة وظروف وطبيعة الفصل

يشتمل التمهيـد للـدرس عـىل بعـض األنشـطة التـي ميارسـها املعلـم  :التمهيد للدرس) ح(
بـطـة باملوـضـوع،ومالحظة الـطـالب لـهـا ـثـم كتاـبـة بـعـض ـصـور املرت بـعـض الوالطالب،مـثـل ـعـرض

 .التعليقات حولها وما تتضمنها ثم مناقشتهم فيها،أو عن بعض األسئلة املوجهة يف بدية الحصة

تعـد هـذه الخطـوة مـن أبـرز خطـوات اإلعـداد للتـدريس : إعادة صياغة املحتـوى) ط (
يـل املوضـوع الـذي ينـوي تدريسـه باستخدام اسرتاتيجية االستقراء، حيث يقـوم املعلـم بعـد تحل

بإعادة صياغة املحتوى عن طريق صياغة أسئلة متدرجة من الخاص إىل العام تسـاعد الطـالب إىل 
 . النحوي أو القاعدة النحويةتحديد املفهوم 

 :مرحلة التنفيذ) 2(

 : االستقراء وفق الخطوات واإلجراءات التاليةطريقةيتم التدريس باستخدام 

 .أسئلة للوصول إىل األمثلة عن املفهومـ يطرح املعلم 

 .ـ يعرض املعلم أمثلة منتمية وغري منتمية عن املفهوم

 . النحويـ يطرح املعلم أسئلة للتوصل إىل تعريف املفهوم

 .ـ يطلب املعلم من طالبه صياغة تعريف محدد للمفهوم

 .ـ يطلب املعلم من الطالب أمثلة منتمية وغري منتمية للمفهوم
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 .. النحوياملعلم أسئلة للتوصل إىل تعريف للمفهوم ـ يطرح 

 .النحويـ يطلب املعلم من طالبه صياغة املفهوم 

 . ـ يطلب املعلم من طالبه أمثلة أخرى عن املفهوم أو الحكم
 

 :مرحلة التقويم) 3(

ـداف  ـق األـه ـدى تحقـي ـىل ـم ـم ـع ـا املعـل ـم بـه ـي يحـك ـة الـت ـة املركـب ـويم العملـي ـد التـق يـع
م يتضمن التقدير مبعنى تشخيص وتوجيه الطالب، وهو ليس مجرد إصدار حكم املنشودة،والتقوي

والتقـويم آخـر .عىل قيمة السلوك،بل هو عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسري إجابات الطـالب 
ًخطوات اسرتاتيجية التدريس باستخدام االستقراء،وينبغي أن يكون مرتبطا باألهداف التي حددها 

 ً.املعلم مسبقا

 :الطريقة  القياسية ً:ثانيا

القياس لغة هو رد اليشء إىل نظريه،وهو عمل عقيل يرتتب عليه انتقال الذهن مـن الكـيل 
أما يف االصطالح فيعني أنه أداء عقيل يقوم به الفـرد، ويـتم عـن طريـق . إىل الجزيئ املندرج تحته

قـدمات معينـة إىل اشتقاق األجزاء من القاعدة العامة،ويعرف أنه القـدرة عـىل االسـتدالل مـن م
 .نتائجها الرضورية

أما يف الكتابات الرتبوية األجنبية فتعرف دائرة املعارف العاملية يف التدريس وتعليم املعلـم 
عملية منطقية عقلية يستخدمها املعلم وتبدأ بالتعريف ثم الرشح لـه والحكـم عـىل صـحة "بأنه 

ـوم ـاسStanleyويـعـرف ـسـتانيل . ـهـذا التعرـيـف أو املفـه ـات  القـي ـه أـسـلوب يـسـتخدم إلثـب  بأـن
قضية،،وهو رضب من االستدالل قائم عىل فعل الذهن الذي يلمح عالقة مبدأ أو نتيجة بني قضية 

 .وأخرى

 :إسهامات استخدام القياس يف التدريس

 القيـاس إىل تعلـم املفـاهيم التـي ميكـن تحديـدها بدقـة وتـرتبط بـالخربة طريقة تهدف 
وتـأيت .اعد عامة صحيحة يف الربهنة عىل صـحة القضـايا الخاصـةبسهولة،كام تهدف إىل تطبيق قو

فكرة القياس من حيث فهم الطالب للمفهوم أو القاعدة الجديدة، ووضوحها يف أذهانهم،ومن ثم 
 . يقيس املعلم والطالب األمثلة الجديدة الغامضة عىل األمثلة األخرى الواضحة
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م إىل الخاص،ومن الحاالت الكلية إىل الحـاالت ًووفقا لهذا ينتقل التفكري يف القياس من العا
وفيه يقدم املفهوم للطالب أوالً ،ثـم تعقبـه أسـئلة لتحديـد خصائصـه ولتصـنيف األمثلـة .الجزئية

 .املطابقة له واألمثلة غري املطابقة

 يقوم املعلم بتهيئة أذهان الطالب للقاعدة العامة أو املفهوم الـديني أو الطريقةويف هذه 
قهي ثم يعرضه،ويتناول معهم من خالل إيراد أمثلة وحاالت فردية عىل هذا املفهوم أو الحكم الف

 .الحكم

وتستخدم اسرتاتيجية القياس يف إكساب الطالب املفاهيم الدينيـة املختلفة،فعنـد تـدريس 
أي مفهوم ديني يتطلب من املعلم إعطاء املعلومات الرئيسة،ثم يتبع ذلـك تسـاؤالت بـني املعلـم 

 . لرشح وإثبات األفكار األساسية للمفهوم أو القضية الدينية موضوع الدرسوالطالب

ويكون تعلم املفاهيم أكرث فعاليـة عنـدما يبـدأ بتـدريس املفـاهيم السـهلة غـري املعقـدة 
ً،ويتدرج بعد ذلك إىل تعلـم املفـاهيم املجـردة واألكـرث تعقيـدا،مع مالحظـة  أنـه كلـام زاد عـدد 

ان تعلمه أكرث صعوبة،وكلام كانت الصفات بارزة وواضـحة كـان تعلـم الصفات للمفهوم الواحد ك
 .هذه املفاهيم أكرث سهولة

 القياس بأنها تعني الطالب الذين يصعب عليهم املشـاركة يف صـياغة قواعـد طريقةوتتسم 
الدرس ،وترتك لهـم فرصـة كافيـة ملامرسـة املفهـوم الجديـد والتـدريب عليـه مـن حيـث تحديـد 

وـمـن ممـيـزات . اـلـنامذج الجزئـيـة الـتـي تـنـدرج تـحـت املفـهـوم أو التعـمـيمخصائـصـه وـصـفاته و
اسرتاتيجية القياس أنها تبدأ بصياغة املفهوم أو الحكم الرشعي،ومن ثم فإنها ال تحتاج إىل مجهـود 
ًكبري من املعلم والطالب،ونظرا العتامدها عىل مشاركة الطالب يف عملية القيـاس واالسـتنتاج فـان 

 .هم باملتعة، وتنمي لديهم قوة املالحظة والتفكرياستخدامها يشعر

 القياس يف تنمية مهارات التفكري النقدي لدى الطالب داخل الفصـل؛حيث طريقة وتسهم 
إن الطالب يبحثون عن أدلة وشواهد تدعم املفهـوم الـديني ،كـام أنهـم يسـهمون يف إعـادة بنـاء 

 .الرتكيب للمفهوم أو القاعدة،أو الحكم الفقهي

ًوىل اإلسالم اهتامما كبريا بهذه وقد أ ؛ألنها تتفـق مـع منهجـه يف التفكـري وإعـامل الطريقة ً
والقـرآن الكـريم .الرأي لبيان األحكام الرشعية للمسائل الفقهية التي مل يرد فيها نص يبني حكمهـا

والـسـنة النبوـيـة ـهـام أـسـاس األحـكـام الفقهـيـة،ومنهام يـسـتمد املـسـلمون مـعـامالتهم وأخالقـهـم 
 .موقيمه
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وحني ال يكـون يف القـرآن الكـريم نـص رصيـح أو يف السـنة النبويـة نـص معتمـد موثـوق 
وقـد أشـار القـرآن الكـريم إىل .بصحته،كان الصحابة وفقهاء وعلامء املسلمني يلجئون  إىل القيـاس

َأأنتم أَشد خلًقا أم السامء بناها ( :القياس َ َ َ َّْ ِ َ َ َ َْ َ ُّ َ رفع سمكها فسـواها)27(ُ َّ َ ََ ََ َ ْ َ َ وأغطـَش ليلهـا وأخـرج )28( َ َ ْ َ ََ ََ َ َْ َ ْ
َضحاها  َ َ واْألرض بعد ذلك دحاها )29(ُ َ َ ََ ِ َ ْ َ ََ ْ َ أخـرج منهـا ماءهـا ومرعاهـا )30(َ ََ ْ ََ ََ َ ْ ِ َ ْ َ والجبـال أرسـاها )31(َ َ ْ َ َ َْ ِ َ

ْ متاعا لكم وألنعامكم)32( ُْ ُِ َ ْ َ ِ َ َّ ً َ    ٣٣ - ٢٧: النازعات ))33(َ

 الـلــهفقد جاء أن خلـق السـاموات واألرض التـي رفـع  ففي اآليات الكرمية مثال للقياس،
سمكها وبناها وسواها بدقة ونظام مقنن،وأغطش ليلها وأخرج نهارهـا واألرض التـي خلقهـا بعـد 
ًذلك عىل هيئة بيضاوية وأخرج منهـا املـاء واملرعى،وجعـل عليهـا جبـاالً وجعلهـا بخرياتهـا متاعـا 

 .قه وإيجاده من خلق اإلنسانلإلنسان واألنعام،كل ذلك أشد بكثري يف خل

ويف  ،ضـحة وفعالـة يف التـدريس بصـفة عامـة القياس لها إسهامات واطريقةوالخالصة أن 
 : الرتبية الدينية اإلسالمية بصفة خاصة تتمثل يف النقاط التالية اللغة العربية وتدريس

 .ـ تنمي لدى الطالب قوة التفكري واملالحظة

نى معرفيـة مفاهيميـة غـري مرتبطـة يف جانـب مـن جوانـب ـ تعني الطالب الذين ميتلكون ب
املعرفة اإلسـالمية املتضـمنة يف أي جـزء مـن أجـزاء املنهج؛ألنهـا تقـدم لهـم القواعـد 

 .جاهزة 

 .ـ تعد وسيلة مبارشة وفعالة يف تعلم املفاهيم الدينية

 .ـ ال تحتاج إىل مجهود كبري من املعلم والطالب

 .لم يف املوقف الصفيـ توفر الوقت والجهد عىل املع

ـ تساعد الطالب عىل اإلفادة من تعريف املفهوم الديني للوصول إىل األمثلة والشواهد التـي 
 .تبني خصائصه

 .  ـ تنمي ملكة اإلصغاء واالنتباه واالستامع الجيد ملا يقدم لهم من معلومات

 :تدريس باستخدام القياسالخطوات 

 وفق الخطوات السابقة عنـد التـدريس باسـتخدام  يسري التدريس وفق اسرتاتيجية القياس
 :اسرتاتيجية االستقراء،وهي

 .ـ مرحلة اإلعداد

 .ـ مرحلة التنفيذ

 .ـ مرحلة التقويم
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 االستقراء،فيام عدا مرحلة التنفيـذ،فيتم التـدريس طريقة وتشبه هذه املراحل ما سبق يف 
 :ًباستخدام القياس وفقا لإلجراءات التالية

 :القاعدة النحوية ًعلم تعريفا للمفهوم أو أ  ـ  يقدم امل

حيث يقوم املعلم بتحديد اسم املفهوم،وصياغته،وتقدميه  للطالب،بحيث يستطيع الطالب 
استخدامه يف مواقف وحاالت      جديدة،ثم يطلب من طالبه كتابـة املفهـوم وتعريفـه يف جملـة 

 . تقريرية تحدد الخصائص املميزة له

 :ة حول معنى املفهومب ـ يطرح املعلم أسئل

يف هذه الخطوة يطرح املعلم بعض األسئلة التي تثري تفكري الطـالب وتـوجههم إىل معرفـة 
،ويركز انتبـاههم حـول هـذا املفهـوم ؛ليـتم اسـتيعابه النحويخصائص وطبيعة املفهوم أو الحكم 

 .بشكل جيد

 :   ج ـ يطلب املعلم من طالبه تحديد أمثلة عن املفهوم

وة يطلب املعلم من طالبـه إعطـاء أمثلـة متنوعـة منتميـة   وغـري منتميـة  يف هذه الخط
للمفهوم املطروح عىل أن يراعي يف تقـديم األمثلـة سـواء مـن جانـب املعلـم أو الطـالب تنوعهـا 

 .وتدرجها

 :   د ـ تطبيقات عىل املفهوم أو القاعدة النحوية

يني أو القاعدة الفقهية  عـن يتم يف هذه الخطوة التأكد من اكتساب الطالب للمفهوم الد
طريق قيامهم بإعطاء املزيد من األمثلة املنتمية ومتييزها عن غريها من األمثلـة غـري املنتميـة،مع 

 .إعطاء التعليل لذلك التمييز

  خطوات السري يف درس القواعد
يوحنا فردريك هر بارت وهي خطوات  وهي خطوات خمس تنسب إيل الفيلسوف األملاين

  0ة ال ميكن االستغناء عنها سليمة وحيد
  : التمهيد أوال ـ

الدرس والغرض منه جذب انتباه  وهو البوابة التي يدخل منها كل من املعلم والتلميذ إيل
  .القدمية بالجديدة  التلميذ وتركيزه لتلقى املوضوع الجديد وربط املوضوعات

  : ومن أساليب التمهيد
صلة بالدرس الجديد ، ويراعى املعلم أن يكون األسئلة السابقة املت أسئلة يف املعلومات ـ 1

 . قليلة واضحة ومشوقة
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يعرف كيف ميهد  واملدرس الناجح هو الذي . عرض الوسيلة املشوقة للدرس الجديد  - ـ 2
  .الدرس متهيدا جيدا ومشوقا 

 

  :ثانيا ـ العرض                        
عرض املعلم النص عىل ورق مقوى أو عىل السبورة أو عن  وي،أهم مراحل الدرس  وهو من        
 الكتاب ويطلب من التالميذ قراءة النص قراءة صامتة ثم يناقشهم املعلم بعد ذلك ويعالج طريق

املعلم إيل  الكلامت الصعبة ثم يطلب من أحد التالميذ قراءة النص قراءة جهرية وبعد ذلك يوجه
 . ها األمثلة الصالحة للدرس التالميذ أسئلة يف النص تكون إجابت

هذا الجمل عىل السبورة ويجب عىل املدرس يف أثناء كتابة هذه الجمل أن يحدد  ثم يدون
 التي تربط بالقاعدة بان يكتبها بلون مخالف حتى تكون بارزة أمام التالميذ ويجب عليه الكلامت

ثم يبدأ  ر إيل هذه الكلامتأيضا أن يضبط هذه الكلامت بالشكل ثم يوجه املعلم طالبه إيل النظ
  معهم مناقشتها

 

  : ثالثا ـ املوازنة والربط

 املعلم بني الجزيئات أو األمثلة ليدرك التالميذ مـا بينهـا مـن أوجـه التشـابه و وفيها يوازن
: وتشمل املوازنـة. االختالف ومعرفة الصفات املشرتكة والخاصة متيدا الستنباط الحكم العام

 .أواخرها وضبط ،ى الذي تفيده واملعن ،نوع الكلمة

 : واملوازنة نوعان 

  . موازنة رأسية -2.           موازنة أفقية -1

  : املوازنة األفقية :أوال

الجملـة االسـمية : جملتني مختلفتني مثل  هي التي يقصد بها املوازنة بني كلمة أو أكرث يف
لجملة الفعلية يف حالـة البنـاء وا.  مجتهدا   كان محمد-محمد مجتهد : مع الناسخ وبدونه 

 : للمعلوم والبناء للمجهول 

 .  وهكذا -كرس القلم  - كرس خالد القلم
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  : املوازنة الرأسية ، وهي نوعان: ًثانيا 

  وهـي املوازنـة بـني مثـاليني متشـابهني إلدراك الصـفات املشـرتكة:موازنة جزئية  -أ
محمـد  كـان: يف ) مجتهدا وغزيرا ( ني كلمتي مثل املوازنة ب: بينهام متهيدا الستنباط قاعدة 

  . كان املطر غزيرا -مجتهدا 

الـصـفات املـشـرتكة األمثـلـة إلدراك  وـهـي املوازـنـة ـبـني طواـئـف :  موازـنـة كلـيـة-ب
 وكلام كان املعلم متأنيا يف موازنته مثاال،مثاال  ، وعىل املعلم أن يتتبع األمثلةواملختلفة بينها

 ويتوقـف نجـاح الـدرس .يصل إليه بيرس وسـهولة   الذي يريد أنأو تتبعه وصل إيل الهدف
األمثلة وإدراك أوجه الربط بني املعلومـات الجديـدة وبـني  عىل مهارة املعلم يف املوازنة بني

 .بها التالميذ من قبل  املعلومات القدمية التي مر

  : رابعا ـ  استنباط القاعدة       
ة سهل عىل طالبه الوصول إيل القاعدة والحكم العام ، الخطوات السابق إذا نجح املعلم يف
بأنفسهم عن النتيجة التي وصلوا إليها ، وال ينبغي أن يقوم املعلم  وعليهم أن يعربوا
دون إرشاك التالميذ أو يطالبهم بان يأتوا بالقاعدة نصا كام يف الكتاب بل  باستنباط القاعدة

 ،نى وعىل املعلم أن يقوم بتصحيح عباراتهم بعبارات واضحة مؤدية إيل املع يكتفي منهم
  .املعلم بكتابة القاعدة عىل السبورة بخط واضح  ثم يقوم

  : خامسا ـ التطبيق
الخري أال  وهو الثمرة العملية للدرس وعن طريقة ترسخ القاعدة يف أذهان التالميذ ومن

القاعدة بل   رشحيرسف املعلم يف رشح القاعدة واستنباطها بحيث تستغرق الحصة كلها يف
والقواعد ال يكون  يجب أن تنتقل املعلم إيل التطبيق مبجرد أن يطمنئ إيل فهم الطلبة إياها

  : التطبيق لها األثر املطلوب إال بعد اإلكثار من التطبيق عليها ويراعى عند
  . ـ أن يتدرج من السهل إيل الصعب 1
  .ارة وسهلة الرتكيب املختارة فصيحة العب  ـ أن يكون القطع واألمثلة2
اإلعراب وحده وان تدعو التالميذ إيل التفكري برشط أال   فال تكون يف، ـ أن تكون متنوعة 3

  .تصل إيل درجة التعجيز
  ـ أن تكون األمثلة والقطع خالية من التصنع والغموض وان تكون صلتها قوية بجوهر4

 . املادة
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 : والتطبيق نوعان
غريها مثل التطبيق عىل جزم   قاعدة تستنبط قبل االنتقال إيل وهو  يأيت بعد كل:جزيئ 

  .الفعل املضارع بعد مل 
االنتهاء من جميع القواعد التي شملها الدرس ويدور حول هذه القواعد   ويكون بعد:كيل 

التطبيق عىل جزم الفعل املضارع بعد أدوات الجزم املختلفة وذلك يف درس  جميعا ، مثل
  .عاملضار جزم الفعل

 . شفوي وكتايب: والتطبيق أيضا نوعان 
  : التطبيق الشفوي

النحو  وهذا النوع من التطبيق هو الذي يجب أن نكرث منه لنجعل مراعاة الطالب لقواعد
السبورة أو عىل  ويكون بكتابة أسئلة متنوعة عىل  .راسخة كأنها تصدر عن سليقة وطبع 

يف الكتاب ويطلب  دريبات الشفوية املوجودةبطاقات توزع عىل التالميذ أو عن طريقة الت
مناقشة األخطاء التي تقع منهم يف  كام يكون بتوجيه التالميذ إيل .منهم اإلجابة عام فيها 

  : دروس التعبري أو القراءة والغرض من التطبيق الشفوي
  .ـ  وقوف املدرس عىل مواطن الضعف يف تالميذه لعالجها 1
  .ان التالميذ القاعدة يف أذه  ـ  ترسيخ2
يساعد يف تشجيع التالميذ ويشوقهم   ـ  تعويد التالميذ النطق الصحيح والتعبري السليم3

  .جميع تالميذ الفصل  إيل درس القواعد ويحببها لهم ، ويثري املنافسة بني
 

  : التطبيق الكتايب
 التفكري عىل النفس واالستقالل يف الفهم والقدرة عىل  ـ  أن يتعود الطالب االعتامد1

  .والقياس واالستنباط 
  . ـ  يريب يف التالميذ دقة املالحظة وتنظيم األفكار 2
 . عىل مستوى كل تلميذ بدقة  ـ  يقف فيها املدرس3
املدرس لكل منهم من درجات تكون   ـ  يثري املنافسة الرشيفة بني التالميذ ، مبا يقدره4

 .باعثا عىل الجد والنشاط 
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 ريعبماهية الت
التعبري هو اإلفصاح عام يف النفس من أفكار ومشاعر بالطرق اللغوية وخاصة باملحادثـة أو 
الكتابة، وعن طريق التعبري ميكن الكشف عن شخصية املتحدث أو الكاتب وعن مواهبه وقدراته 

 .وميوله
ًتعبري نشاطا أدبيا واجتامعيا ، فهو الطريقة التي يصوغ بها الفرد أفكاره وأحاسيسه وميثل ال ً ً

وحاجاته بلغـة سـليمة، وتصـوير جميـل، ومـا يطلـب إليـه صـياغته بأسـلوب صـحيح يف الشـكل 
ففـروع اللغـة كلهـا وسـائل للتعبـري الصـحيح  بنوعيـه . واملضمون، وهو الغاية مـن تعلـيم اللغـة

 يجب أن تسخر كل فروع اللغة العربية كروافد تزود املتعلم بالرثوة اللغويـة الشفهي والتحريري،
الالزمة حني ميارس التعبري ، فنمـده باألسـاليب الجيـدة ، واألفكـار الطريفـة، والعبـارات الواضـحة 

 . ًليصبح قادرا عىل التعبري عام يخالج نفسه بلغة عربية سليمة
 :ًإجرائيا بأنه وقد عرف التعبري يف األدبيات الرتبوية 

 القدرة عىل السيطرة عىل اللغة كوسيلة للتفكري والشعور. 

 القدرة عىل إدراك املوضوع وحدوده. 

 القدرة عىل تنظيم األفكار بحيث يعضد بعضه بعضا. 

  القدرة عىل إخراج حوار هادف . 

  القدرة عىل تحديد نوعية املوضوع 

 راتـب عاشـور . .( وضـوع معـنيًالقدرة عىل متييز ما هو مناسب وما ليس مناسـبا مل
:2003.( 

وتتمثل أهمية التعبري يف كونه وسيلة اتصـال بـني الفـرد  والجامعـة ، فبواسـطته يسـتطيع 
ًإفهامهم ما يريد، وهذا االتصال لن يكون ذا فائدة  إال  إذا كان صحيحا ودقيقـا، إذ يتوقـف عـىل  ً

 .  البعيدة عن الغموض أو التشويشجودة التعبري  وصحته، وضوح االستقبال اللغوي واالستجابة
 :أهداف تدريس التعبري 

ـ متكني الطالب من التعبري عن حاجاتهم ومشاعرهم ومشاهداتهم وخرباتهم بعبارة سـليمة 1
 . صحيحة

ـ  تزويد الطالب مبا يحتاجونه من ألفاظ وتراكيب إلضافته إىل حصيلتهم اللغوية واستعامله 2
 .يف حديثهم  وكتابتهم
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 . اب الطالب مجموعة من القيم واملعارف  واألفكار  واالتجاهات السليمة ـ إكس3

 . ـ تعويد الطالب عىل ترتيب األفكار، والتسلسل يف طرحها، والربط بينها4

ـ  تهيئة الطالب ملواجهة املواقف الحياتية املختلفة التي تتطلـب فصـاحة اللسـان والقـدرة 5
 . عىل االرتجال

 : التعبري الكتايب 
 التعبري الكتايب وسيلة االتصال بني الفرد واملجتمع ، مام تفصله عنه املسافات الزمانيـة يعد

 :واملكانية  ، ومن صور هذا التعبري 

 .ـ كتابة األخبار السياسية والرياضية واالجتامعية وغريها1

 . ـ التعبري الكتايب عن صور جمعها املعلم أو الطالب2

 . ـ إجابة األسئلة التحريرية3

 . ـ تلخيص موضوع أو قصة بعد قراءتها4

 .ـ تأليف قصة أو قصيدة شعرية5

 ). 2003:راتب عاشور. (ـ كتابة الرسائل أو الربقيات يف موضوعات مختلفة6

 : التعبري الوظيفي
وهو التعبري الذي يؤدي وظيفة خاصة يف حياة الفرد والجامعة، ومجاالت اسـتعامله كثـرية 

ة الرسـائل، والربقيـات، واالسـتدعاءات املختلفـة، وكتابـة املالحظـات كاملحادثة بـني النـاس، وكتابـ
 . والتقارير واملذكرات وغريها

 : التعبري اإلبداعي
وهو الذي يكون غرضه التعبري عن األفكار  واملشاعر النفسية ونقلها إىل اآلخرين بأسـلوب 

ة انفعالهم بها إىل مستوى أديب رصني، بقصد التأثري يف نفوس القارئني والسامعني، بحيث تصل درج
 . يكاد يقرتب من مستوى انفعال أصحاب هذه اآلثار

 : طرائق التدريب عىل التعبري
 : املرحلة االبتدائية

ـ استعامل كلامت يف جمل تامة مع مراعاة حسن اختيار تلك الكلامت من حيـث املـدلول 1 
 . الخلقي
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ني كلـامت أمامـه أو يـأيت بهـا مـن ـ  تكملة جمل ناقصة بوضع كلمة يختارها الطفل من بـ2
 . ذاكرته

 . ـ اإلجابة عن أسئلة عامة متنوعة أو عن أسئلة يف موضوع قرأه الطالب3

 .ـ ترتيب قصة تعرض أجزاؤها عىل الطالب غري مرتبة4

 . ًـ التعبري عن الصور كتابيا5

 . ـ كتابة العبارة بعد تغيري كلامتها بكلامت تقابلها الستقامة املعنى6

 . لخيص قصة قصرية قرأها الطالبـ ت7

 : املرحلتان اإلعدادية والثانوية

ميكن تكليف الطالب كتابة موضوع سبق التحدث ) اإلعدادية والثانوية(ويف املراحل التالية 
وميكن تدريب الطالب عىل معالجـة املوضـوعات . ًفيه شفويا أو مل يسبق رشحه أو تناوله من قبل

كـام ميكـنهم التمـرن عـىل . عية والسياسية واالقتصـادية والسياسـيةالنقدية  كاملوضوعات االجتام
 . الخطابة ، واملناظرة ، وكتابة التقارير مع التوسع يف ربط التعبري بألوان النشاط اللغوي

 : تصحيح التعبري الكتايب

من النواحي التي يوزع املعلمون عنايتهم عليهـا أثنـاء تصـحيح التعبـري الكتـايب النـواحي 
 : ة التالي

وتشمل النظر يف األفكار التي تندرج تحت املوضوع من حيـث صـحتها : ـ الناحية الفكرية1
 . وترتيبها والربط بينها

وتشمل مراعاة القواعد النحو والرصف والبالغـة واسـتعامل األلفـاظ يف : ـ الناحية اللغوية2
 . املعاين التي وضعت لها

ومراعاة الـذوق األديب، وجـامل التصـوير ، وقـوة وتشمل أسلوب األداء، : ـ  الناحية األدبية3
 . األدلة ووضوحها

 ) . 2000: حسني رايض. (ـ ناحية الرسم اإلماليئ وجودة الخط وحسن النظام4
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 : التعبري الحر 

هو حديث الطالب مبحض حريتهم واختيارهم عـن شـئ يدركونـه بحواسـهم يف املنـزل أو 
 التي يلقيها الطالب يف الفصل كحادثة وحكاية وتعقبـه املدرسة أو الشارع أو حديثهم عن األخبار

مناقشات يشرتك فيها الجميع، أو محادثة يف صـورة أسـئلة يوجههـا األطفـال واملعلـم إىل صـاحب 
 . ًالخرب ليجيب عنها وقد يشرتك املعلم أحيانا بإلقاء خرب عىل طالبه

 : تدريس اإلمالء 

 من األسـس الهامـة للتعبـري الكتـايب ،وإذا كانـت لإلمالء مـنـزلة كبرية بني فروع اللغة ،فهو
القواعد النحوية والرصفية وسيلة لصحة الكتابة من النواحي اإلعرابية واالشـتقاقية ونحوهـا ،فـإن 
اإلمالء وسيلة لها من الناحية الخطية ،والخطأ اإلمـاليئ يشـوه الكتابـة ،وقـد يعـوق فهـم الجملـة، 

لحـروف والكلـامت رسـام صـحيحا ،مـع زيـادة العنايـة والغرض منه تدريب التالميذ عـىل رسـم ا
بالكلامت التي يكرث فيها الخطـأ ،واإلمـالء فـرع مـن فـروع اللغـة ،فيجـب أن يحقـق نصـيبا مـن 

 . الوظيفة األساسية للغة ،وهي الفهم واإلفهام ، وإجادة الخط 

 : وينبغي يف اختيار قطعة اإلمالء ماييل 

وقة ،تزيد يف أفكار التالميـذ ومتـدهم بـألوان مـن  أن تشتمل عىل معلومات طريفة ومش ·
  .الثقافة والخربة

  . أن تكون لغتها سهلة ومفهومة ·

  . أن تكون مناسبة من حيث الطول والقرص ·

 . ال مانع من اختيار قطعة اإلمالء من موضوعات القراءة ،وعدم التكلف يف تأليفها ·

 : أسس تدريس اإلمالء 

ء أن نعرف األسس التي من أجلها ومبقتضاها ندرس اإلمالء، وأهم ينبغي عند تدريس اإلمال
 : هذه األسس ما ييل

ًـ ملا كان اإلمالء مبنيا عىل قواعـد كتابيـة ، كـان مـن الرضوري تطبيـق هـذه 1
وتطبيق القاعدة لـه صـورتان تتمثـل إحـداهام يف الكتابـة . القواعد بصورة صحيحة 

 الصورة التـي نسـعى إىل تحقيقهـا لـدى الصحيحة، دون معرفة القواعد ، وهذه هي
 ًأطفال املرحلة االبتدائية الدنيا، فـإن معرفـة القاعـدة يف هـذه املرحلـة ليسـت أمـرا 
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واألخرى تتمثل يف معرفة القاعدة بعد تطبيقها، من أجل تثبيت . نسعى إىل تحقيقه والوصول إليه
 . العمل بها

أما البعد البرصي فيتمثل يف النظـر إىل  . ـ اإلمالء له بعدان أحدهام برصي، واآلخر سمعي2
وقد يتم تثبيت هذه الصورة عـن طريـق . الكلمة أو مجموعة الكلامت التي سنمليها عىل الطالب

تكرار النظر إليها، ولكن األفضل من ذلـك أن ربـط الكلمـة مبميـزات أخـرى، كاالسـتامع إليهـا، أي 
 . بربط البعد البرصي والسمعي

إلمالء ، فإنه يهدف إىل أمور كثرية، من ضمنها إزالة الخطأ الذي ميكن وأما البعد السمعي ل
وإذا مل تقرن . وتظهر هذه املسألة جلية يف كتابة بعض الكلامت. أن يعلق بنطق الكلمة أو كتابتها

وخـري . ًض الطالب يف نطقها قد يظل مالزمـا لهـم يف مراحـل متـأخرة1بنطق صحيح ،فإن خطأ بع
 . الشمسية، فإنها تكتب وال تنطق)ال ( مثال عىل ذلك 

ـ إننا نهدف من تعليم اإلمالء إىل التغلب عىل كثري من املشكالت الخاصة بالنظام الكتايب، 3
فاملعروف أن لكل نظام كتايب يف كل لغة  مشكالته الخاصة، وإن كانـت هـذه املشـكالت تتفـاوت 

 . حدتها من لغة إىل أخرى

ـ اإلمالء وسيلة من وسائل التدريب عىل التعبري الكتايب الجيد، بل هو  وسيلة من وسـائل 4
 .التدريب عىل الخط الجميل

 :أسباب األخطاء اإلمالئية
 ).العامية ـ الفصحى( ـ االزدواجية التي تتمثل يف استعامل مستويات لغوية متعددة1

 .ـ  البعد بني النظام الكتايب واملنطوق2

 .ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض: ًه بعض الحروف كتابة مع اختالفها نطقا، كام يف ـ تشاب3

 . ًـ تشابه بعض الحروف نطقا ال كتابة كام يف التاء املربوطة والتاء املبسوطة4

 . ًـ تشابه بعض الحروف كتابة ونطقا ، كام يف التاء املربوطة والهاء5

 . إلماليئـ استهانة املجتمع العريب بالخطأ الكتايب أو ا6

 : أنواع اإلمالء 
 : ـ اإلمالء املنقول 1

فقـد كـان املعلمـون يكلفـون طـالب ) النسـخ(هذا النوع صورة محسنة ملا كان يسـمى  
 . ًالصفوف الدنيا نسخ الدرس عددا من املرات ومل يكن النسخ ليؤدي الغرض املنشود
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 : طريقة تدريسه

اسـتخدام (  ستكون محـالً لإلمـالء املنقـولـ تهيئة الطالب ملوضوع الدرس أو القطعة التي1
 ) . الصور أو الوسائل التعليمية

 . ًـ تعرض القطعة املراد تعلمها إمالئيا عىل الطالب، ويعطون فرصة للنظر فيها وتأملها2

ـ يقرأ املعلم القطعة قراءة متأنية، ليـتمكن الطـالب مـن متابعتـه، وتعلـم األداء النطقـي 3
 . الصحيح

ومـن الرضوري تصـويب الخطـأ دون . ًم عـددا مـن الطـالب قـراءة القطعـةـ يكلف املعل4
 . مقاطعة الطالب

 . ًـ يسأل املعلم الطالب عددا من األسئلة الهادفة ملعرفة مدى فهمهم ملا استمعوا إليه5

 . ـ يطلب املعلم من الطالب تهجئة بعض الكلامت الصعبة واملبهمة يف القطعة6

ًل القطعة كلمة كلمة، ويكون هذا النقل مصـحوبا باسـتامعهم ـ يقوم املعلم بعد ذلك بنق7
 . إىل أداء املعلم وقراءته

 

 :  ـ اإلمالء املنظور 2

هذا النوع من اإلمالء أرقى من النـوع السـابق؛ ألنـه أكـرث صـلة بتجريـد الكلـامت، فـإن  
 املعلم، ويقرؤها الطالب سينظرون يف القطعة املراد إمالئها عليهم، ينظرون فيها برهة، ثم يقرؤها

. الطالب من بعده، وتهجي بعض كلامتها املبهمة، ثم إنها تحجب بعد ذلـك عـنهم، ومتـىل علـيهم
 . وحجب القطعة هو الفارق األسايس بني هذا اإلمالء، واإلمالء املنقول

 : طريقة تدريسه

  نتباه عن طريق األسئلة املثرية ال) .. الكلامت أو الجمل أو القطعة ( ملوضوع اإلمالء
 .التالميذ 

  يعرض املعلم املوضوع عىل التالميذ من الوسيلة التي أعدها لذلك بخط واضح وجميل. 

  يقرأ املعلم املوضوع قراءة منوذجية واضحة ، ليستوعب التالميذ فكرته العامة , 

  يقرأ بعض التالميذ املوضوع قراءة سليمة. 

 بعض مفرداته اللغوية يناقش املعلم التالميذ يف أفكار املوضوع ويف معاين . 
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  وذلـك بـأن يختـار املعلـم مـن املوضـوع بعـض : يبدأ املعلم مرحلة املناقشات اإلمالئيـة
الكلامت التي متثل الظاهرة اإلمالئية التي يهدف الـدرس إىل تناولهـا ، ومييزهـا بوضـع 
ا خطوط تحتها ، ثم يطلب من بعض التالميذ قراءتها ، وتهجي حروفها ، مع كتابتهم له

يف سبوراتهم الصغرية ، أو كتابة بعضهم لها يف السبورة ، ثم يطلب املعلم مـن التالميـذ 
استخراج بعض الكلامت التي تشتمل عىل ظاهرة إمالئية معينة ، مع محاولـة التعليـل 
السهل لها ، ثم يتخري املعلم بعض الكلامت التي يتوقـع مـن طالبـه أن يكـرث خطـؤهم 

واضحة عليها ، ثم يناقشهم ) × ( رة ، مع وضع عالمة الخطأ فيها ، ويعرضها عىل السبو
 .واضحة عليها (     ) حتى يصل بهم إىل الصواب ويضع العالمة 

  وميحو الكلامت التي كتبها يف السبورة .. يحجب املعلم النص اإلماليئ عن التالميذ. 

 وضـوح وتـأن مييل املعلم عىل التالميذ املوضوع كلمة فكلمـة ، وجملـة بعـد أخـرى ، يف 
 .ميكن كل تلميذ من كتابة ما سمع 

  يعيد قراءته عىل التالميذ ، ليتداركوا ما فـاتهم مـن … وبعد إنها ء املعلم إمالء املوضوع
 .كلامت أو حروف 

  يجمع املعلم الكراسات لتصحيحها بالطريقة التي يراها مناسبة. 

 م ومتابعته يقوم كل تلميذ بتصويب أخطائه يف كراسته تحت إرشاف املعل. 
 : ـ اإلمالء االختباري 3

  بأسئلة متهيدية تثـري انتبـاه ) الكلامت أو العبارات أو النص ( ميهد املعلم ملوضوع اإلمالء
 .التالميذ 

  يقرأ املعلم املوضوع قراءة متأنية واضحة ليفهم التالميذ فكرته العامة . 

 بار مدى فهمهم ملا استمعوا إليه يناقش املعلم التالميذ يف املعنى العام للموضوع ، الخت. 

  ليتهيأ التالميذ لكتابته .. يعيد املعلم قراءة املوضوع عىل التالميذ وهم منصتون. 

  مييل املعلم عىل التالميذ املوضوع يف كراساتهم يف وضوح وتأن. 

  يعيد املعلم قراءة املوضوع مرة أخـرى ، ليصـلح التالميـذ مـا وقعـوا فيـه مـن خطـأ ، أو
 .وا ما فاتهم من نقص ليتدارك

  يجمع املعلم الكراسات بطريقة منظمة هادئة لتصحيحها. 
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  فيطلـب مـنهم : يف النصف الثاين من الحصة يجري املدرس مع طالبه مرحلة املناقشـات
هجاء بعض كلامت القطعة التي يختارها اختيارا هادفا ، ثم يطلب من بعضهم كتابتها 

راج كلامت تشـتمل عـىل ظـواهر إمالئيـة معينـة ، يف السبورة ، ثم يطلب املعلم استخ
ويناقشهم فيها ليعللوها ، ثم يتخري املعلم بعض الكلـامت التـي يتوقـع أن يكـرث خطـأ 

واضـحة ) × ( طالبه فيها ويعرضها عليهم بالصورة الخاطئة ، ويضع عليها عالمة الخطأ 

   ) (  لصـواب ، ويناقشهم حتى يصل بهم إىل صوابها ، ويكتبه ويضع عليـه عالمـة ا
 . واضحة 

 

 :طرائق تصحيح اإلمالء 
، بـل زم املعلم واحدة منها بصـفة دامئـةلتصحيح اإلمالء طرائق كثرية ، ومن األحسن أال يلت

يراوح بينها عىل حسب ما يراه من مستوى الفصل ، أو مستوى القطعة ، أو نوعية التلميذ ، ومـن 
 : هذه الطرائق 

لميـذ أمامـه ، ويشـغل بـاقي التالميـذ بعمـل آخـر كـالقراءة أن يصحح املعلم كراسة كل ت
،وهذه طريقة مجدية ، ألن التلميذ سيفهم وجه الخطأ ، وسيعرف الصواب يف أقرب وقت ، ولكن 
يؤخذ عليها أن باقي التالميذ رمبا ينرصفون عن العمل ، ويجنحون إىل اللعب والعبث ، ألن املعلم 

 .ا طريقة ال ميكن اتباعها إال إذا كان عدد التالميذ قليال يف شغل عنهم ، كام يؤخذ عليها أنه

فإن كرث عدد التالميذ ميكن للمعلم أن يستعني ببعض املتميزين منهم بعد أن يصحح لهـم 
 .فيقومون معه بتصحيح كراسات زمالئهم .. ويتأكد من خلو كتابتهم من األخطاء 

تالميذ ، ويكتب لهم الصـواب ، ثـم أن يصحح املعلم الكراسات خارج الفصل ، بعيدا عن ال
يكلفهم بتكرار الكلامت التي أخطأوا فيها ،وهذه الطريقة الشائعة وهي أقل فائدة من سـابقتها ، 
ومن مزايا هذه الطريقة أنها دقيقة ، تضمن تصحيح كل األخطـاء ، وتضـمن تقـدير مسـتوى كـل 

مع األخطاء الشائعة وتصنيفها ، تلميذ ، ومعرفة نواحي قصوره وضعفه ، كام أنها وسيلة جيدة لج
متهيدا لعالجها ، ولكن يؤخذ عليها أن الفرتة بني خطأ التلميذ يف الكتابـة ، ومعرفتـه الصـواب قـد 

 .تطول 

ن يعرض املعلم عىل التالميـذ منوذجـا للقطعـة ، أو يكتبهـا عـىل السـبورة ويطالـب أ
وهـذه طريقـة حميـدة ، التالميذ أن يصحح كل منهم خطـأه بـالرجوع إىل هـذا النمـوذج ، 

تعود التالميذ دقة املالحظة ، والثقـة بـالنفس ، واالعـتامد عليهـا ، كـام تعـودهم الصـدق ، 
 ويؤخذ عليها أن بعض التالميذ قـد .واألمانة ، وتقدير املسؤولية ، والشجاعة يف االعرتاف بالخطأ
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 يظهـر أمـام زمالئـه يعجزون عن كشف األخطاء ، وقد يلجأ بعضهم إىل الغش والخـداع ، حتـى ال
مبظهر الضعف والتخلف ، ولكن ميكن للمعلم حملهم عىل األمانـة ومراعـاة الدقـة وتجنـب هـذا 
السلوك املعيب ، إذا أشعرهم بالرقابـة علـيهم ، وذلـك باطالعـه عـىل كراسـاتهم ، واختبـار مـدى 

 . دقتهم يف هذا التصحيح 

كل منهم أخطاء أحد زمالئه ، وقـد أن يتبادل التالميذ الكراسات بطريقة منظمة ، فيصحح 
يكون تبادل الكراسات مصحوبا بعرض منـوذج للقطعـة أو الجمـل كـام ورد يف الطريقـة الثانيـة ، 
ويؤخذ عىل هذه الطريقة أن التلميذ قد ميـر بالخطـأ وال يهتـدي إليـه ، أو قـد تدفعـه الرغبـة يف 

 . منافسة زمالئه إىل التحامل عليهم 

ني يجب عىل املعلم أن يجمع بني كل منهام ، وبني طريقـة التصـحيح ويف الطريقتني األخريت
 . بنفسه ، حتى يتأكد أن عمل التلميذ قد تم عىل الوجه املريض دون إهامل أو تحامل أو محاباة 
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 األدب

التعبري البليغ الذي يحقق املتعة واللذة الفنيـة مبـا " األدب كام تشري الكتابات الرتبوية هو 
واألدب هو " . فيها من جامل التصوير، وروعة الخيال، وسحر البيان، ودقة املعنى، وإصابة الغرض

و فن عندما ينظم الشاعر قصـيدًة، أو يكتـب القـاص روايـة أو مرسحيـة، أو متثيليـة فن وعلم؛ فه
    . إذاعية، وعلم حينام يقوم الناقد بتحليل ونقد وتفسري هذه األمناط األدبية السابقة

واألدب يف معناه االصطالحي هو التعبري باللفظ الجميل عن املعنـى الجميـل، وهـو بـذلك 
ولقـد . لتي تعرب عن مشاعر النفس وتؤثر يف الوجدان والعاطفة والخيـالفن من الفنون الجميلة ا

ففـي الجاهليـة , تطور معنى كلمة أدب عند العرب منذ أيام ما قبـل املهلهـل وحنـى يومنـا هـذا
 :كانت تعني هذه الكلمة الدعوة للطعام قال طرفة بن العبد

 .ينتقر نحن يف املشاة ندعو الجفىل             ال ترى األدب فينا 

 :قال مزاحم العقييل. إذا ريض وذلل: بعري أديب ومؤدب: ويف لسان العرب

 وهن يرصفن النوى بني عالج         ونجوان ترصيف األديب املذلل
 

        أما يف العرص اإلسالمي فقد استخدمت كلمة أدب مبعنى خلقـي تهـذيبي فقـد قـال رسـول 
 إن : ((ويف حـديث ابـن مسـعود )). يب فأحسـن تـأديبيأدبني ر: ((  عليه وسلمالـلـه صىل الـلـه

وباملعنى الخلقي التهذيبي قال الشاعر املخرضم سهل بن حنظلة )). يف األرض  الـلـهالقرآن مأدبه 
 :الغنوي

 ال مينع الناس مني ما أردت وال         أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا

عنـى تعليمـي فـاملؤدبون هـم الـذين أما يف العرص األموي فقد استعملت كلمة املـؤدب مب
يعملون أبنـاء الخلفـاء األخـالق والثقافـة والشـعر والخطابـة وأخبـار العـرب وأنسـابهم وأيـامهم 

ويف العرص العبايس استعملت كلمة أدب مبعنييهـا التهـذيبي والتعليمـي فقـد .  الجاهلية واإلسالم
 ).الكبري  األدب – األدب الصغري (ًسمى ابن املقفع رسالتني له تحمالن حكام ونصائح وسياسة 

وباملعنى نفسه أفراد أبو متام يف كتاب الحامسة بابا فيه مختارات من طرائف الشعر سامه 
ه وكتـاب األدب البـن 256باب األدب وكذلك باب األدب يف الجـامع الصـحيح لإلمـام البخـاري ت 

 . هـ  296املعتز ت 
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ًمرتعا لكتب األدب التي تحوي فصوالً وأبوابا مـن وقد كان القرنان الثاين والثالث الهجريان  ً
األخبار والشعر واللغة والبالغة والنقد والحديث والقرآن ككتاب البيان والتبيني للجاحظ والكامـل 

وأصبح معنى كلمة األدب هو األخذ من كل علم بطـرف وقـد .... للمربد وعيون األخبار البن قتيبة
. الدينية التي ترقى باإلنسان مـن جانبيـه االجتامعـي والثقـايفشمل معناها املعارف الدينية وغري 

ومن الطريف أن إخوان الصفا قد صنفوا تحت كلمـة أدب جميـع علـوم اللغـة والبيـان والتـاريخ 
 . واألخبار والسحر والكيمياء والحساب واملعامالت والتجارات

يـث كونـه األخـذ ،يف تعريفه لألدب عن سابقيه من ح)  هـ808ت (ومل يخرج ابن خلدون 
من كل علم بطرف وبناء عىل ما سبق ميكن القول إن األدب هو فكر األمة املـوروث والـذي يعـرب 
عنه الشاعر أو الكاتب بلغة ذات مسـتوى فنـي رفيـع تنقـل بشـفافية مـوروث األمـة االجتامعـي 

روث منذ والسيايس والفكري واالقتصادي واإلنساين والحضاري ومن خالل ذلك نستطيع اعتبار املو
 .أيام امللك الضليل إىل يومنا هذا بجميع جوانبه الفكرية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية

ما أثر عن الشعراء والكتـاب والخطبـاء والحكـامء "    ويعرف األدب يف اللغة العربية بأنه 
لنفس، ويرقـق من بدائع القول املشتمل عىل تصوير األخيلة الدقيقة واملعاين الرقيقة، مام يهذب ا

ًوالشك يف أن لـألدب تـأثريا فعـاالً يف تربيـة الشـعوب وتكـوين وإعـداد " . الحس ، ويثقف اللسان
ًاألجيال، فبالكلمة الجميلة نستطيع أن نحارب القبح والظلم، لرنى الجامل، كام أن له دورا كبريا يف  ً

 . تكوين الشخصية وتوجيه السلوك 

دب والنصوص األدبية يف تربية الشعوب، ورمبا ال تنهض   وكل إنسان مفكر ال يجهل أثر األ
األمة إال مبا يتوافر لديها من القوى املادية والرثوات الضـخمة، واآلالت املعقـدة، بقـدر مـا تـنهض 

 . باملبادئ واملثل وألوان السلوك وأساليب وطرائق التفكري

وع جميعهـا متعاونـة الصلة بني فروع اللغة العربية قامئة،وهي صـلة جوهريـة؛ألن الفـرو 
فيام بينها عىل تحقيـق الغـرض األصـيل مـن اللغـة، وهـو إقـدار املعلـم عـىل أن يسـتخدم اللغـة 
استخداما صحيحا لإلفهام، وتبدو العالقة بني دراسة األدب والكفاءة اللغوية جلية واضـحة، حيـث 

 القراءة، وتحقيق ميكن اعتبار النص املعد لتدريس مادة األدب قاعدة يرشع من خاللها يف تدريس
 . مهاراتها اللفظية واملعنوية

كام يستطيع الطالب املعلم من خالل دراسته ملادة األدب أن يتدرب عىل التعبري بنوعيه 
 ورمبـا تحويـل  ومنـاظرات، وذلك مبا يقدمه درس األدب مـن وصـف ،ورشح، الشفهي والكتايب؛
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 .لطرق لتدريب الطالب عىل اإلنشاءاألشعار والنصوص الشعرية إىل أساليب نرثية من أفضل ا

عىل العالقة القوية بني درس األدب والبالغة والنقد من خـالل ) 2001(فتحي يونس ويؤكد 
اإلشارة عىل االتجاه الحديث يف تعليم اللغة وهو التكامل، حيث تدرس البالغة مع األدب عىل أنها 

 أن مـادة األدب تعـد محـور كـام.مفرسة وموضحة ملا فيـه مـن جـامل الفكـرة وجـامل األسـلوب 
تكـوين الـذوق األديب لـدى والنقد بينهام صلة وهام يرتبطان بالبالغة لالدراسات النقدية ،فاألدب 

وذلك ألن النصوص األدبية ترمي إىل تربية الذوق الفني والبالغـي الـذي يحقـق للمـتعلم .الطالب
 ومتكينه من االسـتامع مبـا يسـمع أو القدرة عىل اختيار األساليب املناسبة يف أثناء عملية التحدث،

 .يقرأ من اآلداب الراقية

للغة القامئني عىل تعليم اإىل أن  )2001(فتحي يونس الدكتور  ويف هذا الصدد يشري 
العربية دأبوا عىل معالجة البالغة والنقد كأمر منفصل عن األدب، عىل الرغم من االتصال الوثيق 

شك فيه أن دراسة البالغة والنقد متصلة باألدب يربز الوظيفة بني األدب والبالغة والنقد،ومام ال
األساسية لعلوم البالغة والنقد ، تلك الوظيفة التي تتجىل يف تزكية فن األديب بصفة عامة من 

 .ناحيتي األسلوب والفكرة

ًودرس األدب يسهم أيضا يف تنمية بعض األساليب اللغوية لدى الطالب كاألضداد 
 بعض املعاين والكلامت الجديدة لالرتقاء مبستوى مخزونهم اللفظي،هذا والرتادف،واقرتاح

ًباإلضافة إىل اعتبار مادة األدب مجاالً خصبا السرتجاع القواعد اإلمالئية والتطبيق عليها، ملا 
  .تتضمنه من أبيات شعرية، وخطب،ومقاالت، وقصص

فية، فهي امليدان العميل  لتعليم املسائل النحوية والرصتستخدمكام أن النصوص األدبية 
بجانب تعرف الطالب عىل االستعامل اللغوي الصحيح،وأيضا من خالل  .الذي تشتق منه أمثلتها

اتخاذ املوضوع األديب كدرس لتطبيق قاعدة نحوية محددة ،أو مبطالبة الطالب بترصيف بعض 
  .الكلامت عند ورودها يف جمل أثناء القراءة

حقيق أهداف دراسته ملادة األدب يقـوم بـالتمييز بـني األفكـار ، كام أن املتعلم يف سعيه لت
والحقائق، التي ميكن إثباتها واالدعاءات أو املزاعم القيمية، وتحديد مصداقية املعلومات، وتعرف 

باإلضافة إىل مـا يقـوم بـه مـن .  املغالطات غري املنطقية، واتخاذ قرار بشأن املوضوع الذي يدرسه
ل ما يدرسه ، والرجوع إىل الكتاب أو املادة العلميـة إذا مل يـنجح يف اإلجابـة طرح أسئلة ذاتية حو

عن أسئلته، وتلخيص ما تعلمـه مـن أفكـار ومفـاهيم وآراء داخـل الـنص األديب ، وكـذلك تحديـد 
 . املؤرشات الخارجية املتعلقة بالنص األديب
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 تاريخ األدب 
. والكتـاب ره، وأهم أعالمه من الشعراء،يعني تاريخ األدب بالتأريخ لألدب ، ونشأته، وتطو

يتـنـاول العـصـور  فـمـنهم ـمـن.وكـتـاب ـتـاريخ األدب ينـحـون مـنـاحي متبايـنـة يف كـتـابتهم لـتـاريخ 
ًالتاريخية عرصا عرصا   .ومنهم من يتناول األنواع األدبية ، كالقصة،واملرسحية، واملقامة.ً

ومنهم من يتناول الشـعراء يف  .واملوشحات ومنهم من يتناول الظواهر األدبية ، كالنقائض ،
أخذ األدب يستقل عن النحو .العرص العبايس الثاين  حتى إذا جاء. عرص معني أو من طبقة معينة 

ــاء أنفـســهم ــق باألدـب ــي تتعـل ــار الـت ــا األخـب ــا وتعليـق ــأثور رشـح ــي باـمل ــة ، ويعـن   . واللـغ
 والدارسـني ، فكتبـوا تـاريخ عـدد كبـري مـن األدبـاء ، واملـؤلفني ،          ويف العرص الحديث انربى

األخـر يف  تتفاوت يف أحجامها ومناهجها، فجـاء بعضـها يف كتـاب ، والـبعض األدب العريب يف كتب
العـريب عـىل تقسـيم   وقد درج مؤرخ األدب. للسباعي "تاريخ األدب العريب"كتاب مثل. مجلدات 

تـاريخ األدب وتـاريخ السياسـة  العصور األدبية تقسيام يتسق مع تطور التاريخ السيايس ، ملا بـني
األدبيـة تتفـق مـع العصـور التاريخيـة  ولكن هذا التقسيم ال يعني أن الظـواهر.من تأثري متبادل 

 .اتفاقا تاما ، وذلك أن الظواهر األدبية تتداخل قليال أو كثري يف العصور التاريخية 

 :وينقسم تاريخ األدب العريب إىل عصور هي 
بتدئ هذا العرص مع أول شعر وصلتنا روايته، وكان ذلك يف أيام مهلهل بن ي :ـ   العرص الجاهيل 1

وينتهي  ًوامرئ القيس، ويقدر الباحثون ذلك الزمن بأنه قبل اإلسالم مبائة وخمسني عاما، ربيعة
  .هذا العرص بظهور اإلسالم، وتأثريه يف األدب

 

األدب، ونهايته هي نهاية  أثريه يفبداية هذا العرص هو ظهور اإلسالم وت: ـ العرص اإلسالمي 2  
ًالتزاما تاما حكم الخلفاء الراشدين، وأدب هذا العرص ملتزم باإلسالم ً.  

 

عندما انتقلت الخالفة إىل معاوية وينتهي سنة .  هـ41العرص سنة  يبدأ هذا : ـ  العرص األموي3
هذا العرص، وتقليد الدولة األموية، وتربز املذاهب السياسية يف أدب  هـ عندما انقرضت132

  .الشعر الجاهيل يف بروز العصبية القبلية وبعث مفاخر اآلباء
 

 ويعد هذا العهد الشعري من أقوى وأملع العهود والعصور الشعرية ، ملا : العبايس ـ   العرص 4 
شهده من وجود شعراء أكفاء كاملتنبي وأيب العالء وغريهام ، ويبدأ هذا العرص مع بداية الدولة 

 هـ وهو عرص طويل ال ميكن أن 656هذه الدولة سنة  وينتهي بسقوط.  هـ132باسية سنة الع
  .يدوم فيه األدب عىل حالة واحدة
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عىل بغداد وينتهي بتأثري الحضارة  يبدأ هذا العرص باستيالء التتار :  ـ  عرص الدول املتتابعة 5
 . الهجرياألوربية يف األدب العريب وذلك يف بداية القرن الثالث عرش

 

وحكم املامليك ملرص، وحكم األتراك        ويشمل هذا العرص حكم التتار لرشقي البالد اإلسالمية
من غري العرب فهم ال يتذوقون األدب وال  العثامنيني للبالد اإلسالمية، وهذه الدول حكامها

هذا التاريخ وعدم الوضوح والجمود يف فرتات من  يشجعون األدباء ولذلك تطرقت إليه الركاكة
  ..األديب

 

البالد العربية  يبتدئ هذا العرص بقيام الحركات اإلصالحية يف بعض : ـ  العرص الحـديث6
والثورات الشعبية يف األقطار املختلفة ، ويؤرخ بعض أساتذة األدب لهذه الفرتة بداية من الحملة 

  . الفرنسية وتويل محمد عيل حكم مرص
 

 :أهداف تدريس األدب 
ـفـيام ـيـيل بـعـض األـهـداف الخاـصـة بـتـدريس األدب الـعـريب يف اـملـرحلتني الثانوـيـة نـعـرض 

 :والجامعية ، يف ضوء ما أشارت إليه معظم الكتابات واألدبيات الرتبوية

ـ وقوف الطالب عىل املثل العليا وتأثرهم بهـا يف األخـالق والسـلوك ؛ نتيجـة ملـا يـذكر يف 1
 .  فتهذب نفوسهم، وتصفو أرواحهماألدب من حكم وأمثال وطرائف وعظات وعرب

ـ تنمية الرثوة اللغوية للطالب يف األلفاظ  واملعاين واألساليب، ومتكيـنهم مـن محاكـاة مـا 2
 .يدرسون من األدب بطريقة غري شعورية

 .ـ  االرتقاء بالذوق األديب عن طريق اكتساب مزيد من التعبريات األدبية الجميلة املؤثرة3

توازن الذي يبعث الرسور والراحة يف النفس واإلحساس بـالجامل وذلـك ـ تنمية الخيال امل4
 .بتأمل الصور الخيالية التي استخدمها الشاعر أو الكاتب يف التعبري عن معانيه

ـ اإلملام مبا طرأ عىل اللغة من عوامـل النهـوض والسـقوط ومـدى مسـايرة اللغـة للحيـاة 5
 .العامة

آلثار األدبية املختلفة التـي تفاعلـت مـع األحـداث ـ تنمية روح البحث لدى الطالب عن ا6
 .السياسية واالجتامعية، وأدى ذلك إىل ظهور طور جديد من أطوار اللغة

ـ فهم الطالب ملجتمعه العريب، وتفاعله السوي مع هذا املجتمع لتشجيع مبادئ التعـاون 7
 . والتضامن واملحبة 
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ك نـواحي الجـامل فيهـا، وعـىل تـذوقها ـ متكني الطالب من فهـم النصـوص األدبيـة، وإدرا8
 .وتحليلها ونقدها

 

 : املدارس األدبية

 الكالسيكيـة)أ (

وقـد كـان .. أو املـدريس" املـذهب االتبـاعي"ًالكالسيكية مذهب أديب، ويطلق عليـه أيضـا 
يقصد به يف القرن الثاين امليالدي الكتابة األرستقراطية الرفيعة املوجهـة للصـفوة املثقفـة املـورسة 

 .من املجتمع األورويب

أما يف عرص النهضة األوروبية، وكذلك يف العرص الحديث، فيقصد به كـل أدب يبلـور املثـل 
اإلنسانية املتمثلة يف الخري والحق والجامل ،وهـي املثـل التـي ال تتغـري بـاختالف املكـان والزمـان 

البقـاء وإثـارة اهـتامم وهذا املذهب له من الخصائص الجيدة ما ميكنه مـن " والطبقة االجتامعية
ومن خصائصه كذلك عنايته الكربى باألسلوب والحرص عىل فصاحة اللغة وأناقة . األجيال املتعاقبة

ًالعبارة ومخاطبة جمهـور مثقـف غالبـا والتعبـري عـن العواطـف اإلنسـانية العامـة وربـط األدب 
 .يد االجتامعية السائدةباملبادئ األخالقية وتوظيفه لخدمة الغايات التعليمية واحرتام التقال

و يعد الكاتب الالتيني أولوس جيليوس هو أول مـن اسـتعمل لفـظ الكالسـيكية عـىل أنـه 
وتعد مدرسة اإلسكندرية القدمية أصـدق . اصطالح مضاد للكتابة الشعبية، يف القرن الثاين امليالدي

لقـدماء وخاصـة اإلغريـق مثال عىل الكالسيكية التقليدية، التي تنحرص يف تقليد وبلورة ما أنجزه ا
 .دون محاولة االبتكار واإلبداع

 :و يقوم املذهب الكالسييك الحديث،عىل األفكار واملبادىء التالية

ـــ تقلـيـد األدب اليوـنـاين والروـمـاين يف تطبـيـق القواـعـد األدبـيـة والنقدـيـة وخاـصـة القواـعـد 
 .فن الشعر وفن الخطابة ألرسطو: األرسطية يف الكتابني الشهريين

العقل هو األساس واملعيار لفلسفة الجامل يف األدب، وهو الذي يحدد الرسالة االجتامعية  -
 .لألديب والشاعر، وهو الذي يوحد بني املتعة واملنفعة

 األدب للصفوة املثقفة املورسة وليس لسواد الشعب، ألن أهل هـذه الصـفوة هـم أعـرف -
 .لعيونبالفن والجامل، فالجامل الشعري خاصة ال تراه كل ا
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 . االهتامم بالشكل وباألسلوب وما يتبعه من فصاحة وجامل وتعبري-

 تكمن قيمة العمل األديب يف تحليله للنفس البرشية والكشف عن أرسارها بأسـلوب بـارع -
 .ودقيق وموضوعي، برصف النظر عام يف هذه النفس من خري أو رش

ية، وهذا يتطلـب الـتعلم والصـنعة،  غاية األدب هو الفائدة الخلقية من خالل املتعة الفن-
 .ويعتمد عليها أكرث مام يعتمد عىل اإللهام واملوهبة

 :ويتضح مام سبق 

أن الكالسيكية مذهب أديب يقول عنه أتباعه إنه يبلور املثل اإلنسانية الثابتة كالحق والخري 
دىء األخالقيـة، والجامل، ويهدف إىل العناية بأسلوب الكتابة وفصـاحة اللغـة وربـط األدب باملبـا

ويعترب شكسبري رائد املدرسة الكالسيكية يف عرصه، ولكن املذهب الكالسييك الحـديث ينسـب إىل 
م يف كتابـه الشـهري علـم 1711 – 1636املدرسة الفرنسية، حيث تبناه الناقد الفرنيس نيكوال بوالو 

 .األدب

دب اليونـاين والرومـاين  ويقوم املذهب الكالسييك الحديث عىل أفكار هامة منها، تقليد األ
 هو األساس واملعيار لفلسـفة الجـامل يف األدب، فضـالً عـن (*)من بعض االتجاهات، واعتبار العقل

جعل األدب للصفوة املثقفة املورسة وليس لسواد الشعب مـع االهـتامم بالشـكل واألسـلوب ومـا 
لبرشية والكشـف عـن يستتبع ذلك من جامل التعبري، عىل نحو تتحقق معه فكرة تحليل النفس ا

 .أرسارها بأسلوب بارع ودقيق وموضوعي
 

 :مدرسة البعث واإلحياء) ب (

 عىل الحركة الشعرية التـي ظهـرت يف أوائـل الـعرص) مدرسة البعث واإلحياء(يطلق اسم 
الجـاهيل  الحديث ، والتزم فيها الشعراء النظم عىل نهج الشـعر يف عصـور ازدهـاره ، منـذ الـعرص

ُّيعد رائـد هـذه  البارودي ، الذي: وهم مجموعة من الشعراء ، نذكر منهم . يس حتى العرص العبا
الجارم ، وترددت أصـداء هـذا  أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد محرم وعىل  املدرسة ، ومنهم

 .االتجاه يف دواوين معروف الرصايف ، ، كام ترددت يف أشعار اليازجي و الجواهري

لثقتهم ر العريب القديم ، ومناذجه البيانية املمتازة ؛ قراءة الشع وعكف هؤالء عىل 

 واتجاهاتـه وأسـاليبه ، وتقـديرهم لـه يف مرحلـة سـيطر فيهـا عـىل النـاس  بجدارة هذا الشعر
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 الوجداين إىل أمجاد ماضيهم املرشق ، والتعلق بكل ما يتصل بذلك املايض التليد ؛ شعور االلتفات

فلجـأوا إىل  . م الثقـايف وسـط عـاملهم املهـدد بـالقوى األجنبيـةًإثباتا لوجـودهم ، وتأكيـدا لكيـانه

الشـعر ، ويسـتوحونه  ماضيهم األديب ، يستمدون منه مثلهم العليا يف الـنظم ، وقـيمهم املـثىل يف

 . ًأحيانا يف قصائدهم

مدرسة البعث أن ضعف اللغة العربية يف عرصهم ال يرجع إىل قصور  وقد أثبت شعراء

يرجع إىل الجهل بها ، وعدم التزود بأساليبها القوية ؛ فاللغة ليست جامدة ،  ذايت فيها ، وإمنا

 ًضعيفة ، محصورة يف قوالب البديع إمنا كان ضعفها شيئا عارضا ًيف عصور محنتها ، وليست

وهكذا  . وينبغي أن تعود إىل حياتها القدمية لتعرب عام يريدون من مشاعر وانفعاالت وقضايا

روائع الشعر   املدرسة أن يحققوا لشعرهم جزالة األسلوب ورصانته ، مبدارسةاستطاع شعراء هذه

 .  العريب ومتثله

التقليد األعمى ، والسري عىل خطى السابقني  من) املحافظني ( ًوخالفا ملا توحي إليه كلمة 

ىل أن شعراء هذه املدرسة األدبية حافظوا ع: التسمية  دون إبداع أو تجديد ؛ فإن املراد بهذه

وقوافيها ، ويف سالسة أسلوبها ، وجزالة ألفاظها ، وجعلوا من  هيكل القصيدة العربية وأوزانها

ًعصور ازدهارها مثالً أعىل بنوا عليه أسلوبهم الشعري ، واستمدوا منها كثريا  القصيدة العربية يف

َّتعود  حيواناتالصور البدوية الصحراوية بألوانها وخطوطها ، وما فيها من أماكن ونباتات و من
ويتغنى بهند وأسامء  ذكرها الشاعر القديم ، كالعقيق ونجد ، وكالخزامي والبهار ، وكالرئم واملها ،

طريقة الشاعر القديم ، وهو يف  وسعاد والرباب ، ويبيك الرسوم واألطالل ، ويشبه الحبيبة بنفس

كتسبتها من استخدام عاطفية ا كل ذلك يستغل ما يف هذه األسامء من ظالل نفسية وشحنات

 )2008:حازم كيوان(الشعراء عرب األزمان

يكتفوا باتباع طريقة الشعراء القدامى ، واحتذاء مناذجهم  لكن شعراء هذه املدرسة مل

احتفظوا بشخصياتهم الفنية ، وعربوا عن همومهم الذاتية الخاصة ، وعن  الرائعة فحسب ؛ إمنا

ية واالجتامعية ، وعربوا عن مشاعرهم إزاء هذه القضايا وأمتهم السياسية والوطن قضايا مجتمعهم

 يعني أنهم مل يكونوا نسخة طبق األصل للشعر القديم ، بل الءموا بني القديم والجديد ، وهذا. 

ًمصدرا  بني األسلوب العريب الرصني ، وبني ثقافتهم وروح عرصهم ، واتخذوا من الشعر القديم

  . يد الحريفًأساسيا لإللهام الشعري ال للتقل
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  : سامت املدرسة اإلحيائية
؛ فتقيدوا بالبحور   حافظ شعراء هذه املدرسة عىل نهج الشعر العريب القديم يف بناء القصيدة- 1

  . الشعرية املعروفة ، والتزموا القافية الواحدة يف كل قصيدة
املديح والرثاء   يفترسموا خطى القدماء فيام نظموه من األغراض الشعرية ، فنظموا مثلهم 2 - 

  . والغزل والوصف
العريب القديم يف افتتاح القصيدة بالغزل التقليدي ،  جاروا يف بعض قصائدهم طريقة الشعر 3 - 

َّواآلثار ، ومن ثم ينتقلون إىل األغراض التقليدية نفسها من  والوقوف عىل األطالل ووصف الدمن َ
  : عىل نحو قول شوقي مدح أو رثاء ونحوهام

 
َ       قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا  ِّ   ٌمَشْت عىل الرسم أحداث وأزمان                        ِ

  : وقوله
                                     أجـزيـه بدمـعي لو أثابـا         أنادي الرسـم لو ملك الجوابـا

ًمحافظا سائرا عىل طريقة القدماء ،  " –  كام يقول العقاد–        ومع ذلك  يظل الشاعر اإلحيايئ ً
ًآخذا بتقاليدهم ، متمسكا بعمود شعرهم ؛ ألنه مل يغري املنهج ، ومل يبدل الخطة من حيث وصف  ً

  . ما يركب للدخول يف املوضوع األسايس الرحلة مثالً ، والتمهيد بوصف أو ذكر

 
 :املدرسة الرومانسية) ج (  

عواطـف  ذهب أديب يهتم بالنفس اإلنسانية وما تزخر به منالرومانسية أو الرومانتيكية م
ًومشاعر وأخيلة أيا كانت طبيعة صاحبها مؤمنـا أو ملحـدا، مـع فصـل األدب عـن ً األخـالق، ولـذا  ً

سـجيتها، واالسـتجابة  يتصف هذا املـذهب بالسـهولة يف التعبـري والتفكـري، وإطـالق الـنفس عـىل
نجدهام لدى املذهب الكالسـييك  ل والواقعية اللذينوهو مذهب متحرر من قيود العق. ألهوائها

 .األديب

 

القـرن  ويحتوي هذا املذهب عىل جميع تيـارات الفكـر التـي سـادت يف أوروبـا يف أواخـر
 .الثامن عرش امليالدي وأوائل القرن التاسع عرش

باللغة اإلنجليزية ومعناها قصة  romance رومانس : والرومانسية أصل كلمتها من
 وخيالية وال تخضع للرغبة العقلية املتجردة وال تعتمد  ة تتضمن مغامرات عاطفيةأو رواي
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وتعظم الخيال املجنح وتسعى لالنطالق والهـروب مـن الواقـع املريـر،  األسلوب الكالسييك املتأنق
 ."ال بد أن يكون املرء غري متزن العقل إذا حاول تعريف الرومانسية: "فالريي ولهذا يقول بول

م ترجـمـة 1776ّعـنـدما ـقـدم الباـحـث الـفـرنيس ـعـام  أت الرومانـسـية يف فرنـسـاـبـد وـقـد
الرومانسـية كمصـطلح يف النقـد األديب، ويعـد الناقـد  ملرسحيات شكسبري إىل الفرنسية، واستخدم

 .أول من وضع الرومانسية كنقيض للكالسيكية األملاين فريدريك شليجل

 يـدركون معناهـا الحقيقـي التجديـدي أديب، وبـدأ النـاس ثم تبلورت الرومانسية كمذهب
 وثورتها ضد الكالسيكية

ًم هي أحد العوامل الكربى التي كانـت باعثـا ونتيجـة يف 1798الفرنسية  وال شك أن الثورة
الرومانيس املتحرر واملتمرد عىل أوضاع كثرية ، أهمها الكنيسـة وسـطوتها والواقـع  آن واحد للفكر

 .الفرنيس وما فيه

ًوهـذا مـا نـراه واضـحا مـن خـالل أفكارهـا  انسية ثورة ضد الكالسـيكية،ولقد كانت الروم
جميع الرومانسيني، وميكـن إجـامل هـذه األفكـار  ومبادئها وأساليبها التي قد ال تكون واحدة عند

 :واملباديء فيام ييل

 ة وتعد من أهم مبادىء الرومانسية ، وتتضمن الذاتية عواطف الحزن والكآب:الفردية الذاتية أو- 
والتحليق  فضالً عن التحرر من قيود العقل والواقعية. ًواألمل، وأحيانا الثورة عىل املجتمع

 .يف رحاب الخيال والصور واألحالم
التعبري األديب، لذلك ال تهتم الرومانسية باألسلوب  الرتكيز عىل التلقائية والعفوية يف

 .املتأنق، واأللفاظ اللغوية القوية الجزلة
، لذلك نجد من الرومانسيني من هو شديد أمر مقدس لدى الرومانسية الحرية الفردية - 

ولكن معظمهم يتعاىل عىل . شاتوبريان ونجد منهم شديد اإللحاد مثل شييل :التدين مثل
 ً.واملعتقدات والرشائع التي يعدها قيودا األديان

 .ء والفطرة السليمةإليها حيث فيها الصفا  والدعوة بالرجوع،االهتامم بالطبيعة-
وال أن . ، فليس من الرضوري أن يكون األديب الفذ فذ الخلقاألخالق فصل األدب عن-

 .ًيكون األدب الرائع خاضعا للقوانني الخلقية
ًمن صميم عمل األديب، وذلك خالفا ملا  اإلبداع واالبتكار القامئان عىل إظهار أرسار الحياة-

 .الحياة وتصويرها  محاكاةذهب إليه أرسطو من أن عمل األديب
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 تؤدي إىل جيشان العاطفة   ألنه هو الذي يطلق األخيلة املثرية التياالهتامم باملرسح-

واالهتامم باللون املحيل الذي يطبع األديب  ،االهتامم باآلداب الشعبية والقومية-
 .بطابعه، وخاصة يف األعامل القصصية واملرسحية

 

 : الربناسية) د (

 مذهب أديب فلسفي ال ديني قام عىل معارضة الرومانسية من حيث أنها مذهبالربناسية 
ًالذاتية يف الشعر، وعرض عواطف الفرد الخاصة عـىل النـاس شـعرا واتخـاذه وسـيلة للتعبـري عـن 

 . الذات

عـن الـذات، وهـي  بينام تقوم الربناسية عىل اعتبار الفـن غايـة يف ذاتـه ال وسـيلة للتعبـري
ًر فنا موضوعيا همه استخراج الجامل من مظاهرتهدف إىل جعل الشع الطبيعـة أو إضـفائه عـىل  ً

الفـن "وهـي تتخـذ شـعار . أو أخالق سـابقة ًتلك املظاهر، وترفض الربناسية التقيد سلفا بأي فكر
 ."للفن

وقد أطلق أحد النارشين الفرنسيني عىل مجموعة مـن القصـائد لـبعض الشـعراء الناشـئني 
كـام كـان  "آلهة الشعر" إشارة إىل جبل الربناس الشهري باليونان التي تقطنه "الربناس املعارص" اسم

 .يعتقد قدماء اليونان إال أن االسم ذاع وانترش للتعبري عن اتجاه أديب جديد

 :مدرسة أبوللو ) هـ (

مؤسسـها . الحـديثاألدب العريبمدرسة أبولو الشعرية هي أحد املدارس األدبية املهمة يف 
 التـي ضـمت شـعراء الوجـدان يف م1892 الذي ولد يف عام أحمد زيك أبو شاديهو الشاعر الكبري 

 وكامل كيالين وعيل العناين ، وعيل محمود طه، ، إبراهيم ناجي: مرص والعامل العريب، و من روادها
 .ميلة العاليىلج، ومحمود عامد، و 

وتسمية جامعـة أبولـو بهـذا االسـم يـوحي مـن زاويـة خفيفـة باتسـاع مجـاالت ثقـافتهم 
التـي تتصـل بالتنميـة الحضـارية ومحبـة ) الرمز اإلغريقي أبولو (وإبداعهم كام اتسمت بوظائف 

 .الفلسفة وإقرار املبادئ الدينية والخلقية 

اتهم يف صورة الحب الحزين وقد وجد هؤالء الرومانسيون عىل اختالف ابداع
 واملحروم الذي ينتهي إما بفراق وإما مبوت معادال موضوعيا ليأسهم يف الحياة وعجزهم 



 

 تدريس األدب العريب 

 
150

وكانت صورة اإلنسان يف أدبهم فرد سلبي حزين نجد . االقتصادي وعجزهم عن التصدي للواقع
و محمد  الـلـهمحمد عبد الحليم عبد  وروايات عيل محمود طه و إبراهيم ناجيواضحا يف أشعار 
 يف هذه املرحلة يدل داللة واضحة والرواية املرسح ،وازدهار يوسف السباعي و فريد أبو حديد

 .وأكيده عىل الرغبة الواعية يف الهروب من الواقع

 : مدرسة الشعر الحر) و(
مل تقف حركة التطور املوسيقية للقصيدة العربية عند حدود التحرر الجزيئ من قيود 

جادة يف ميدان التجديد القافية ، بل تخطتها إىل بعد من ذلك ، فقد ظهرت محاولة جديدة و
 " .بالشعر الحر " املوسيقى للشعر العريب عرفت 

وكانت هذه املحاولة أكرث نجاحا من سابقتها كمحاولة الشعر املرسل ، أو نظام املقطوعات 
، ومل ميـض يـة وحضـارية عامـة يف الشـعر العـريبوقد تجاوزت حدود اإلقليمية لتصـبح نقلـة فن ، 

اللون الجديد من الشعر مدرسة شعرية جديدة حطمت كل القيود سنوات قالئل حتى شكل هذا 
املفروضة عىل القصيدة العربية ، وانتقلت بها مـن حالـة الجمـود والرتابـة إىل حـال أكـرث حيويـة 

 .وأرحب انطالقا 

وبدأ رواده ونقاده ومريدوه يسهمون يف إرساء قواعد هذه املدرسة التي عرفت فـيام بعـد 
ومدرسة شعراء التفعيلة أو الشعر الحديث ، ويف هـذا اإلطـار يحـدثنا أحـد مبدرسة الشعر الحر ، 

لقد جاءت خمسينيات هذا القـرن بالشـكل الجديـد للقصـيدة العربيـة ، وكانـت " الباحثني قائال 
يف الثالثينيـات مـن أجـل ) إذا قلنـا ( إرهاصاتها قد بدأت يف األربعينيات ، بل وال نكـون مبـالغني 

جديدة ، مدعاة للبحث عن أشكال جديدة يف التعبـري ، لتواكـب هـذا الجديـد التحرك إىل مرحلة 
 .من الفكر املرن 

 وقد وجدت مدرسة الشعر الحر الكثري من املريدين ، وترسـخت بصـورة رائعـة يف جميـع 
يف العراق يف األربعينيات ، ثم ما لبثت هذه الدائرة أن ) باملالئكة والسياب والبياين ( البلدان بدءا 

تسعت يف الخمسينيات فضمت إليهم شعراء مرصيني آخرين مثل صالح عبد الصبور وأحمد عبد ا
، وكذلك فدوى طوقان يف وخليل حاوي) أدونيس ( أحمد سعيد املعطى حجازي ، ويف سوريا ظهر 

 .فلسطني

 :مسميات الشعر الحر وأمناطه 
سميات وأمناطا لقد اتخذ الشعر الحر قبل البدايات الفعلية له يف الخمسينيات م

 مختلفة كانت مدار بحث من قبل النقاد والباحثني ، فقد أطلقوا عليه يف إرهاصاته األوىل 
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"  و   ranging blank verse" والنظم املرسل املنطلق " " الشعر املرسل " منذ الثالثينيات اسم 
" الشعر الحر " مى أما بعد الخمسينيات فقد أطلق عليه مس" شعر التفعيلة " و " الشعر الجديد 

" ومن أغرب املسميات التي اقرتحها بعض النقاد ما اقرتحه الدكتور إحسان عباس بأن يسمي 
مستوحيا هذه التسمية من عامل الطبيعة وليس من عامل الفن ، ألن هذا الشعر يحوى " بالغصن 

ة دورا هاما يف يف حد ذاته تفاوتا يف الطول طبيعيا كام هي الحال يف أغصان الشجرة وأن للشجر
 .الرموز والطقوس واملواقف اإلنسانية واملشابه الفنية 

 : نشأة الشعر الحر ودوافعه ومميزاته 

 م يف العراق ، ومن العراق 1947كانت بداية حركة الشعر الحر سنة " تقول نازك املالئكة 
، وكادت امتدت حتى غمرت الوطن العريب كله، بل من بغداد نفسها ، وزحفت هذه الحركة و

بسبب الذين استجابوا لها ، تجرف أساليب شعرنا األخرى جميعا ، وكانت أوىل قصيدة حرة الوزن 
لبدر شاكر السياب من ديوانه " هل كان حبا " ، ثم قصيدة " الكولريا " تنرش قصيديت املعنونة 

 .  م 1947أزهار ذابلة ، وكال القصيدتني نرشتا يف عام 

 :ظهور هذه املدرسة عوامل
 .واملذاهب األدبية السائدة هناك التأثر بالشعر الغريب(1
 .معظم الدول العربية ظهور الحركات التحريرية يف(2
 .للتجديد امليل الفطري(3

 

 :الفنية ج ـ خصائصها و مالمحها
 :املضمون من حيث.أ

 .معاناة حقيقية الشعر تعبري عن الواقع وعن(1
 .ّاطن التخلف يف املجتمعيكشف عن مو الشعر وظيفة اجتامعية فهو(2
 أغراض الشعر، فقد اهتم الشعراء بالقضايا اإلنسانية واالجتامعية والوطنية كالدعوة التجديد يف(3

 .إىل االستقالل والتحرر ومقاومة األعداء وهموم الشعب

 :الشكل من حيث.ب

 .نقطة، ثم يأخذ يف النمو حتى يكمل القصيدة بناء شعوري يبدأ من) 1
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 .وميثل كل مقطع عنرصا من عنارصها لقصيدة إىل مقاطعتنقسم ا) 2

 .التفعيلة ويحل السطر الشعري محل البيت الشعري تبنى القصيدة عىل وحدة) 3

 .القوايف القصيدة قافية واحدة، وليس لها نظام محدد لتوزيع التزام) 4

 .وإيحاء الكلامت وجرسها ترتكز عىل املوسيقى الداخلية) 5

 .ومنحها طاقات إيحائية وشعورية تستمدها من السياق ظ املتداولة،استخدام األلفا) 6

 .عىل الرمز وامليل إىل األساطري والرتاث الشعبي االعتامد) 7

 .بالصورة الشعرية والخيال املمتد االهتامم) 8

 : قصيدة النرث) ز (

شـار ًظهر إىل جانب الشعر الحر محاولة أخرى وهي إن كانت أقل شأنا منه من حيث االنت

ًإال أنها خطرية يف حد ذاتها ، ألنها ستقلب مفاهيم الشعر ومعايريه رأسا عىل عقب ، وتخرجه عـن 

ًمساره التي رسمه له الشعراء والنقاد ليسلك دروبا وعرة رمبا ال يحظى فيها بالنجاح والقبول حتى 

ره ، بله املثقفـني ًمن عامة الجمهور الذين عرفوا الشعر يف أبسط صورة وزنا وقافية عىل أقل تقدي

ًوعشاق األدب تلك املحاولة التي استحدثها بعض الشـعراء وأعطوهـا شـكالً جديـدا يغـاير شـكل 

القصيدة العربية القدمية كام يخالفها يف شكلها الجديد املعروف بالشعر الحر ، وقـد أسـموا هـذا 

 " .الشعر املنثور " أو " قصيدة النرث " اللون من الكالم أو النرث 

 النمط من أمناط النرث ال ميـت إىل الشـعر بصـلة وال يشـاركه يف عـنرص مـن عنـارصه وهذا

 .م وجود العاطفة والخيال والتصوير وتلك سامت مشرتكة يف أي عمل فني الـلـه

ًوقد تعرض الدكتور شوقي ضيف للحديث عن هذا النوع من الشعر ـ وأطلق عليـه شـعرا 

ًاألول يعتمد اعتامدا كبريا عىل قوة الخيال والعاطفة ) عر من الش( هناك منطان : " ًتجاوزا ـ فقال  ً

والتصوير وال عالقة له بالشعر حيث يخلو من الوزن والقافية ، والنمط الثـاين يعتمـد عـىل قافيـة 

متنوعة دون االلتـزام بـاألوزان الشـعرية املعروفـة وإيقاعاتهـا ويشـبه يف أدبنـا مـا يعـرف بـالنرث 

شعراء قصيدة النرث الشاعر أدونيس، ومحمد املاغوط، وقاسـم حـداد، ويعد من أشهر " .املسجوع 

 .وأنيس الحاج
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 : االتجاهات املعارصة يف تدريس األدب العريب

 :نظرة إىل الخلف

ًسيطر األسلوب التقليدي عىل درس األدب، وهذا األسلوب جعل املادة الدراسية هـدفا وأن 
 هدفه الوحيد املادة الدراسية، وبالطبع أنه مل يـراع إتقانها هو الغاية من هذا املنهج، ويكاد يكون

استعداد وقدرات الطالب يف اختيار الخـربات أو عنـد اسـتخدامه لهـذه الخـربات، وكـان األسـلوب 
السائد يف نقل هذه الخربات يف حجرة الدراسة هو نقلهـا عـن طريـق املـدرس، فيتلقاهـا الطالـب 

 . ًالذي يكون موقفه محصورا يف هذا الجانب

ويف ظل هذا األسلوب كـان يسـري درس األدب عـىل هـذا الـنمط كغـريه مـن دروس املـواد 
 . األخرى، فقد كان تصميم املنهج يساعد عىل إلقاء األحكام القارصة

ً  وكان منحى هذا األسـلوب أيضـا يتجـه نحـو الرشح املرسف للقواعـد اللغويـة والرصفيـة 
ة املتمثلة يف توضيح الصور الجاملية، وتوجيه الطـالب والبالغية، دومنا التفات إىل الجوانب التذوقي

إىل مواطن الجـامل يف الـنص األديب، فأهملـت هـذه الطريقـة الجوانـب املهمـة وأغفلـت نشـاط 
 . الطالب اإليجايب ودوره يف فهم النص وتذوقه بتوجيه تربوي سليم

ط الـردئ، وشـغفهم ومن اآلثار السلبية لهذا األسلوب إقبال الطالب عىل قراءة األدب الهاب
به، واقتدائهم بأساليبه ومضامينه، وبتطور األبحاث يف الرتبية وعلم النفس املعريف، وبالكشف عن 
عيوب املنهج القديم ، والطرق واألساليب املسـتخدمة لهـذا املـنهج، كـل هـذا سـاعد عـىل إرسـاء 

مناهج اللغة العربيـة قواعد أساسية جديدة العملية الرتبوية، وانعكس هذا االتجاه الحديث عىل 
، ووسائل تدريسها، واالبتعاد بقدر اإلمكـان عـن العيـوب التـي ألحـق بـاملنهج القـديم وأسـاليب 

 . تدريسه

ويكاد يتفق املنظرون لتدريس األدب العريب عىل مـداخل محـددة ال يخـرج عنهـا تقـديم 
و مـا يعتـرب تـاريخ وتعليم مادة األدب للطالب، ولعل أبرز  هذه املداخل املـدخل التـاريخي، وهـ

 . ًاألدب محورا للدراسة ، ويتم من خالله رسد النصوص كشواهد للحقائق التي تعرض لها

ًوهذا املدخل يعترب التاريخ مادًة لـألدب ومـفرسا لـه، ومعلـالً لسـامته وخصائصـه األدبيـة 
ـه، وـقـد أـبـرز  حـسـني ـقـورة ـاريخي ـل  والفنـيـة، أي أن األدب ونتاـجـه ـيـدرس يف ـظـل الـسـياق الـت

 : سامت ومميزات هذا املدخل القائم عىل األساس التاريخي ، ومنها ما ييل) 240،ص1981(
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ًـ يضفي عىل األدب ثوب الفهم العميق معنى ولفظا وأسلوبا، ويضع التفسريات السـليمة 1 ً
ًملا يتضمنه من أحداث وفنون، بل إن هناك من اإلنتاج األديب شعرا ونرثا ما يسـتعىص عـىل الفهـم  ً

 .  ظل التفسري التاريخيإال يف
 ـ  يوضح اتجاهات األدباء وأفكارهم وآرائهم وفلسفتهم يف الحياة مبا ال يدع مجاالً للخطأ 2

 .يف تحديد سامتهم وشخصياتهم
ـ يربز أسباب نشأة اآلداب القومية، فعىل الـرغم مـن الوحـدة اللغويـة التـي تجمـع بـني 3

 . ب مرصي ، وذاك أندليسًأقطار العرب فإنه كثريا ما نسمع بأن هذا أد
 

 : االتجاهات املعارصة
  يف ضوء االعتبـارات السـابقة حاولـت طرائـق تـدريس األدب الـتخلص مـن الرتكيـز عـىل 
اإلطـنـاب يف الرشح اللـغـوي والرصيف والبالـغـي أثـنـاء ـتـدريس األدب، ووـجـه االـهـتامم إىل جاـنـب 

.  لعناية واضحة بإيجابية الطالـبالتذوق الذي يتطلب وجود عنرصي الفهم واملامرسة، وأصبحت ا
ولهذا أضحى تدريس األدب يعتمد عىل أساس النشاط، ذلك أن الرتبية التقليدية والرتبية الحديثة 

 . هو أن األخرية قامئة عىل أساس أن املتعلم كائن حي نشط غري سلبي له خرباته وميوله الفطرية
دب بعـدة طرائـق واتجاهـات منهـا مـا ًوانطالقا من هذا االتجاه أتت الدعوة إىل دراسة األ

 :ييل
 

 :اتجاه الدرس البحثي) 1 (
ً    تجنبا لسيطرة املعلم عىل الدرس مبوقفه اإليجايب مقابل موقف الطالـب السـلبي، لهـذا 
رؤي أن يستغل نشاط الطالب يف املشاركة الفعالة يف درس األدب، وذلـك بـأن يوجـه إىل أسـلوب 

 ورصـدها مـن مصـادرها ومراجعهـا املتعـددة، ويتطلـب هـذا البحث والتقيص، بجمع املعلومات
 :االتجاه من الطالب القيام بالخطوات التالية

ًـ يحدد املدرس شاعرا معينا ، ويطلب من الطالب أن يختاروا قدرا مناسبا من األبيات التي  ً ً ً
 . مييلون لدراستها

 :ـ يطلب املدرس منهم اإلجابة عن النقاط اآلتية
 .ة القصيدةأـ توضيح مناسب

 .ب ـ بيان األفكار واملضامني التي تضمنتها القصيدة
 . ج ـ توضيح مواطن الجامل يف بعض أبيات القصيدة
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 .د ـ ذكر نص آخر مامثل سبق للطالب أن درسه يضارع املعاين واألفكار لهذه القصيدة

ميكـن أن هـ ـ يسرتشد الطالب باملراجع واملصادر التي يحددها لهم املدرس والـزمن الـذي 
 . يستغرقه هذا النشاط

 

 : اتجاه التعيني) 2(

ويقوم هذا االتجاه املعارص يف تدريس األدب عىل مجموعة من الخطوات ، نوردهـا فـيام 
 :ييل

 . أ ـ تدريب الطالب من بداية العام الدرايس عىل استخدام املعاجم

وعات املقـررة ب ـ تكليف الطالب بالرجوع إىل بعض املراجـع لالطـالع عـىل بعـض املوضـ
 .بحيث يتمكن هؤالء الطالب من الرجوع إليها خارج املدرسة أو الجامعة

ج ـ  يعمد املدرس إىل تقسيم النص األديب إىل أقسام، بحيث يتضمن كـل قسـم فكـرة، ثـم 
 :يصمم مناقشة تشمل كل فكرة، ويكلفهم بأن تتناول مناقشتهم للنص فيام ييل

 .جموعة من األبياتـ املعنى اإلجاميل لكل فقرة، أو م

 :د ـ  التحليل لألبيات، ويتضمن ما ييل

 .ـ الجوانب البالغية التي بإمكانهم الكشف عنها

 . ـ الحوادث التاريخية املتضمنة يف النص

 .ـ نقد النص من حيث املعاين واأللفاظ

هـ  ـ  يتوىل املعلم قراءة جزء من هذا التعيني قبل أن يقـوم بتدريسـه، ثـم يطلـب مـنهم 
 . ًضري هذا الجزء يف املنزل برشط أن يكون تحضريهم له تحريرياتح

و ـ فيام يتعلق مبلحقات النص ، مثل الرتجمة لصاحبه، أو املقارنة بني هذا النص وغريه من 
النصوص املشابهة له، فإن املدرس يكلف بعض الطالب بتحضـري مثـل هـذه املوضـوعات بتوجيـه 

حجرة الدراسة، ثم تعقبها مناقشة من قبل الطـالب حـول منه، كمحارضة يلقيها بعض الطالب يف 
 . هذه املحارضة

 : اتجاه املعايري األدبية) 3 (

ً   نظرا لتطور الدراسات والبحوث التـي اهتمـت بتـدريس األدب بصـفة عامـة، فقـد بـرز 
اتجاه لتدريس األدب يقوم عـىل وضـع معـايري لقيـاس مـدى  نجـاح تـدريس مـادة األدب ، وقـد 

 :املعايري فيام ييلحددت تلك 
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 أ ـ إىل أي حد متكن الطالب من االستفادة من املعاجم اللغوية مبهارة ورسعة؟

 ب ـ إىل أي حد متكن الطالب من تطبيقه؟

 ج ـ  إىل أي حد متكن الطالب من إدراك الفهم العام للنص؟

ومـدى ج ـ إىل أي حد استطاع الطالب استخراج واسـتنباط اإلشـارات التاريخيـة يف الـنص، 
 انسجام هذه اإلشارات مبا تثبته الحقائق التاريخية؟ 

 د ـ إىل أي حد استطاع الطالب تذوق النص األديب؟

هـ ـ إىل أي حد استطاع الطالب أن يستفيد من الصور البالغية باالحتذاء بهـا يف أسـاليبه و 
 .تعبريه ؟ 

 .؟ و ـ إىل أي حد استطاع الطالب استخراج املميزات األدبية من النص

 

 :  الفنون األدبية اتجاه)4 (

   يعد اتجاه الفنون األدبية من االتجاهات التـي تتميـز باألصـالة واملعـارصة يف آن واحـد، 
فقد أشار إليـه علـامء الرتبيـة منـذ أوائـل القـرن املـايض، وال تـزال تشـري إليـه الكتابـات الرتبويـة 

 . بية مدخالً لدراسة األدب ذاتهويشري هذا االتجاه إىل اعتبار الفنون األد.  املعارصة

 :اتجاه التذوق األديب ) 5(

   يقصد بالتذوق األديب امللكة واملوهبة التي ميكن بواسطتها تقـدير وتثمـني الـنص األديب ، 
واملفاضلة بني شواهده وبني نص آخر، وهذا االتجاه يف الدرس األديب يقـوم عـىل عـدة أسـس مـن 

 : أهمها ما ييل 

اسع عىل األدب الجيد من الشعر والنرث والتمرس بنصوصه البليغة عن طريق أ ـ االطالع الو
 . السامع والقراءة والحفظ والبحث والتحليل و الكشف عن نواحي جاملها

 . ب ـ مامرسة محاكاة النصوص األدبية والنسج عىل منوالها

ًج ـ توافر املوهبة واالسـتعداد الفطـري الـذي يختلـف فيـه جـوهرا ومظهـرا شـخص  عـن ً
 . شخص

ويشري هذا االتجاه يف الدرس األديب إىل أن تنمية التذوق األديب والعناية به تبدأ منذ دخول 
ًالطفل املدرسة وعند البدء بتعليمه، ألن لألطفال أدبا يتمتعون بـه ويتذوقونـه ويشـعرون بلذتـه 

 . وجامله
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 والقواعـد التـي والشك يف أن ملكة التذوق األديب ال تحصل مبعرفة مجموعـة مـن القـوانني
استنبطها وقعدها أهل البالغـة والبيـان والبـديع، ولكنهـا مهـارة تكتسـب مبامرسـة الكـالم الجيـد 

 . والتفطن لخواصه ومزاياه ، مع توافر االستعداد واستجابة الطبع

 : االتجاه البيداجوجي )  6(

ة النص األديب ،  وهو عبارة عن مجموعة من التوجيهات اإلرشادية التي تعترب مالمئة لطبيع
وهي ال تنظر إىل النص األديب باعتبارها آثار فنية وجاملية تنطـوي عـىل قـيم إبداعيـة لـعرص مـن 
العـصـور، ـبـل باعتبارـهـا وـثـائق معرفـيـة تعليمـيـة تلـقـن التلمـيـذ جمـلـة ـمـن املـعـارف واألفـكـار 

للدراسة يف واملعلومات، أي أن النصوص األدبية تصبح وسيلة لبلوغ هدف ما عوض أن تتخذ غاية 
ذاتها ولذاتها، ومن ثـم تصـبح هـذه النصـوص ملغـاة مـن رشطهـا األديب الـذي يلحقـه التهمـيش 
واإللغاء، ما دامت النصوص التاريخية أو السياسية أو االجتامعية، قادرة عىل القيام بـنفس الـدور 

 . الذي يفرتض يف النص األديب أن ميثله  

 :االتصال باألدباء وبآثارهم)  7(

صدية هذا االتجاه ، تتجه إىل اعتبار النص األديب مجرد وسيلة تسـتهدف ربـط أوارص إن مق
االتصال بني التلميذ وبني األديب عىل مستويات ال يتم الترصيح بها، وهذا االتجاه يخرتق الـنص ال 

أال وهو معانقة األديب واالتصال به " أمثل " ليستقر  يف عمقه وأغواره، بل ليتجاوز ه نحو هدف 
 يف الوقت الذي كان من الرضوري أن يقع التشديد عىل أهمية دراسة النص األديب يف ذاته، إلغـاء ،

 . لبعض عنارص التشويش التي ميكن أن تعكر صفو  هذه العالقة 

 : اتجاه النقد األديب ) 8(

يشري هذا االتجاه إىل الدراسة الفاحصة للـنص األديب، بقصـد تعـرف مسـتوى الجـودة أو  
والنقد األديب هو الحكم . تقدير القيمة الحقيقية للنص األديب  من حيث املزايا واملثالبالضعف، و

 . عىل النصوص األدبية بعد التحليل واملوازنة، مبا يظهر قيمتها األدبية ومستواها الفني

ًوهذا االتجاه يسري وفقا لعدة خطوات ومراحل ، تهدف يف املقام األول إىل تعزيز مهارات 

 : لنقد األديب لدى املتعلمني، ومن هذه الخطوات ما ييل وقدرات ا

أ ـ الفهم الدقيق للمفردات اللغوية أوالً ، وفهم الفكـرة العامـة، واألفكـار الفرعيـة يف الـنص 
 .ذاته
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ب ـ التعبري عن أفكار النص بلغة املتعلم الخاصة بعد إملامه بجو النص وموازنة لغته باللغـة 
ًالنص تعبريا وتصويراالفنية التي استخدمت يف   ) .2003(طه الديلمي، سعاد الوائيل. (ً

عن ذلك النص، مع مراعاة التأين يف القـراءة ) القراءة التعبريية(ج ـ القراءة النموذجية املعربة 
وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة وضبط الكلـامت، والتعبـري عـن االنفعـاالت 

 . بصوت واضح

 . الجامل يف الكلامت والعبارات والصورد ـ العمل عىل تحديد مواطن 

هـ ـ تحديد مضامني النص ومواطن الجامل يف اللفظ والتعبري، ومناقشـة هـذا األمـر مناقشـة 
 . جامعية موجهة
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 : البالغة وعالقتها بالنصوص األدبية 
وهـي علـم يحـدد القـوانني التـي . عرفت البالغة بأنها مطابقة الحال مع فصـاحة عباراتـه

تحكم األدب ونصوصه، وهـذه النصـوص هـي التـي ينبغـي أن يتبعهـا األديـب يف تنظـيم أفكـاره 
ولقد عني العرب بالبالغـة بقصـد إرشـاد الـذين يريـدون اإلصـابة يف القـول، ولـذا كـان .  وترتيبها

ًالغرض منها منذ أن عرفت غرضا فنيا خالصا ولذا أيضا كان الجامل دعامتها والفن محركها ، وبهذا  ً ً ً
 . ًاملنطق أصبح النقد جزءا من البالغة

يست من العلوم التي تنشط الفكـر، البالغة فن أديب ينمي الذوق ويزيك اإلحساس ، فهي ل
أو تصقل العقل بزيادة الجديد من املعلومات والحقائق ، وهي ليست من املواد التعليميـة التـي 
تتناول مسائلها بالقصور العقيل أو القياس املنطقي، وإمنا الطابع الغالب عليها هو الطـابع الفنـي 

 . الوجداين 

ً درس البالغة ، فهو ليس درسا نحويا هدفه حفظ ولقد أصبح من الرضورة تغيري النظرة إىل ً
القواعد وتطبيقها، وإمنا هو تعرف ما يف األدب مـن أفكـار سـامية ، ومعـان رفيعـة، وإمنـاء ملكـة 
تذوق القطع األدبية، وما يكتنفها من طرافة ورعة وجامل، ومتكني املتعلم من أن يتحدث ويكتب 

 . بأساليب بليغة وتعابري فصيحة جلية

دو العالقة بني النصوص األدبية والبالغة قويـة ووطيـدة ، ألن القصـد مـن دراسـة تلـك وتب
النصوص هو إدراك مواطن الجامل واألفكار السامية ، وتذوق األسـاليب واملفـردات داخـل الـنص 

ًوال ميكن صقل الـذوق األديب بعيـدا عـن الـنص األديب ، فقواعـد البالغـة ال تكفـي لتكـوين . األديب
ًديب السليم، فالبالغة ليست قضايا وأحكاما وقواعد، وإمنا هي إدراك فني ملا يف النصـوص الذوق األ

ًاألدبية من جامل الفكرة وجامل األسلوب إدراكا يقوم عـىل الفهـم والتفسـري والتحليـل، وتفصـيل 
 . العنارص بعد اختزالها

 : أهداف تدريس البالغة 
ً ـ تذوق األدب وفهمه فهام دقيقا ال يقف 1  عند تصور املعنى العام للنص األديب بل يتجاوزه ً

 . إىل معرفة الخصائص واملزايا الفنية للنص

ب ـ  إظهار نواحي الجـامل الفنـي يف األدب وكشـف أرسار هـذا الجـامل، ومصـدر تـأثريه يف 
 .النفس

ج ـ مساعدة املتعلمني يف محاكاة األمناط البالغية ، التـي تنـال إعجـابهم، وتـريب يف نفوسـهم 
ًذوقا أدبيا ناضجا يهتدون به إىل تخري جيد الكالم ً ً . 
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 . د ـ مساعدة املتعلمني عىل إدراك أغراض تعليم األدب 

 . هـ ـ تنمية ميل املتعلمني إىل القراءة الحرة املوجهة

ًو ـ إكساب املتعلمني القدرة عىل اسـتخدام اللغـة اسـتخداما ميكـنهم مـن توجيـه أفكـارهم، 
 .  بيرس وسهولةونقلها إىل اآلخرين

 . ز ـ تهيئة املتعلمني إىل تعرف أرسار اإلعجاز يف آيات القرآن الكريم

 . ح ـ متكني املتعلمني من التذوق الجاميل لألحاديث النبوية الرشيفة

ّط ـ التعرف إىل خصائص أهم األساليب البالغية يف ّ  .علمي املعاين والبيان ّ

ّي ـ تبني الصلة بني األبنية اللغوية ّ ّ  .استعاملها  ووجوهّ

 .ك ـ صوغ املقال حسب مقتضيات املقام

 .معطيات املقام ل ـ فهم املقال وتأويله حسب

ّواألساليب والصور يف عملية إنشاء النصـوص األدبيـة ورشحهـا  ّم ـ استغالل خصائص الرتاكيب ّّ ّ
 .وتأويلها

ّومقوماته الجاملية ّن ـ إدراك خصائص الخطاب األديب ّ. 

ِّالب عىل وجه يـمـكـنه مـن الوقـوف عـىل أرسار اإلعجـاز يف القـرآن وإدراكس ـ إعداد الط َ ُ 
 . جامله

ع ـ إدراك الخصائص الفنية للنص األديب ومعرفة ما يدل عليه من نفسية األديـب ومـا يرتكـه 
ًأثر يف نفس السامع أو القارئ وتقويم النص تقوميا فنيا من ً 

 : أسس تدريس البالغة 
العامة التي ينبغي مراعاتها عند تدريس البالغة العربية، نشري إليها هناك عدد من األسس 

 : يف نقاط موجزة، وهي 

 . أ ـ ربط البالغة بدرس األدب

ب ـ إجراء املوازنات األدبية عن طريق املفاضلة بني تعبري وآخر، وبـني نـص ونـص، وشـاعر 
 . وغريه من الشعراء

 . ج ـ التقليل من املصطلحات البالغية

 . بط البالغة بفروع اللغة العربيةد ـ ر

 . هـ ـ اإلكثار من التمرينات البالغية
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 :طرائق تدريس البالغة 
يقوم تدريس البالغة عىل أسس عامة ينبغي عىل مـدرس البالغـة أن يـدركها ويـؤمن بهـا ، 

 :ومن أهم هذه األسسويكون حريصا عىل تنفيذها ، 

األدبيـة والنقـد ،وأن بهـذه الصـلة نتجـه ـ أن تكون البالغة ذات صـلة وثيقـة بالنصـوص 1
بالبالغة اتجاها ذوقيا خالصا ومن الخطـأ فصـل البالغـة عـن األدب ، ألن فصـلها يعنـي معاملتهـا 
معاملة النحو يف عرض األمثلة واستنباط القاعدة ، وهذه طريقة غري صالحة يف تدريس فن يعتمد 

 .الذوق واإلحساس 

الغة بعد فهم النصوص األدبية فهام جيدا فالطالـب ال ـ أن يتم الوصول اىل موضوعات الب2
يدرك أرسار الجامل يف النص إال بعد فهم دقيق ملعاين النص وصوره الفنية أي أن يخضع النص أوال 

 .، ثم تذوق النص ومتثله ل ، وعقد املوازنات ، واملقارناتللقراءة الجيدة ، وفهم املعنى ، والتحلي

 كافيا عىل الصور البالغية وخري ما يتدرب عليه الطلبة آيات من ـ أن يتمرن الطلبة مترينا3
القرآن الكريم ، واألحاديث النبوية الرشيفة ، ومختارات من عيون الشعر ، ومختارات من جيد 

 .النرث 

ـارة بالطريـقـة االـسـتنتاجية  ـوم البالـغـة ـت ـدريس عـل ) االـسـتقرائية ( وأـخـذ املدرـسـون يف ـت
ا ويـسـتنبطون منـهـا ـمـع التالمـيـذ القاـعـدة او بالطريـقـة القياـسـية فيـسـوقون األمثـلـة ويناقـشـونه

 .فيذكرون القاعدة اوال ثم يقيسون عليها أمثلة تندرج تحتها

ويذكر بعض املختصني أن الطريقة االستقرائية أصلح هذه الطرق لتدريس البالغة وأكرثهـا 
 وتوضح معانيها ويشار اىل فائدة ،  إذ تقدم النصوص أمام الطلبة ويدرس معناها بصورة تفصيلية

ما فيها من نواحي فنية جيء بها لتجسم املعنى أو لتثري إحساسا فنيا مبا لها من جرس وإيقاع ثـم 
 .تصاغ القاعدة بلغة سليمة 

ويستحسن أن ال تكون األمثلة املستشهد بها يف دروس البالغة مـن األمثلـة الغريبـة ، كـام 
ة خاصة يف التوضيح لتصـبح معانيهـا املقصـودة مفهومـة تحتاج بعض اصطالحات البالغة اىل عناي

 .ساليبويسعى املدرس إىل إظهار ما لدى الطلبة من فهم لأل

غري أن من الواجب أن يكون األساس الذي يقوم عليـه تـدريس البالغـة هـو عـرض 
النصوص األدبية واستنباط ما فيها من النواحي الجاملية ، وجعلها وسائل تعمل يف تكوين 

  األديب وإدراك مظاهر الجامل يف الكالم البليـغ وذلـك بتبصـري الطلبـة بحـال الـنص الذوق
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 . من نواحي القوة والجامل ، واشرتاكهم يف تحليله ومن خالل ذلك يلمون باملصطلحات البالغية

 الطريقة القياسية يف تدريس البالغة  -أ

 البالغية مبارشة ، ومن ثم الطريقة القياسية يف تدريس البالغة  تعتمد عىل ذكر القاعدة
ًوهي بذلك تجعل درس البالغة درسا◌ نحويا . توضيحها باألمثلة لتأيت التدريبات عليها فيام بعد  ًً

يتوخى منه حفظ القواعد وتطبيقها ففيها ينتقل الفكر من القانون العام إىل الخاص وفق املبادئ 
ًعدة مبارشة موضحا إياها ببعض األمثلة ثم املعلمة فيها يذكر القا/ العامة إىل النتائج و املعلم 

الطالبة  يف هذه الطريقة يتعود عىل املحاكاة / تأيت التطبيقات والتمرينات عليها ، و الطالب 
 .العمياء واالعتامد عىل غريه  ، وتنعدم لديه روح االبتكار وإبداء الرأي بجرأة ورصاحة  

ألنها تبدأ بطرح ) أرسطو( د إىل منطق تستن) االستداللية ( وعليه فالطريقة القياسية 
القضايا و النظريات واملبادئ و القواعد األساسية العامة ، ثم تعرض هذه املبادئ والقواعد وتحلل 
وتجمع الجزئيات واملعلومات والشواهد واألمثلة ، ثم تعود إىل حيث بدأت األفكار العامة 

طرق إىل األجزاء ثم تعود مرة أخرى إىل الكل والقواعد والنظريات ، فهي تبدأ بالكل العام ثم تت
 :وتتخلص خطواتها فيام يأيت . العام الذي تنطوي تحته هذه األجزاء 

 

 : التمهيد -1

وهي الخطوة التي يتهيأ فيها الطلبة إىل الدرس الجديد ، وذلك بالتطرق إىل الدرس السابق 
 . لجديد واالنتباه إليه ، وبذا يتكون لدى الطلبة خالل هذه الخطوة الدافع للدرس ا

 :  عرض القاعدة -2

 انتباه الطلبة نحوها ، بحيث يشعر تكتب القاعدة كاملة ومحددة وبخط واضح ويوجه  
الطالبة ، أن هناك مشكلة تتحدى تفكريه ،  إنه يجب أن يبحث عن الحل ، ويؤدي / الطالب 

ًاملعلمة  هنا دورا بارزا ومهام يف التوصل إىل الحل مع الطلبة / املعلم ً ويالحظ أن القاعدة إذا . ً
 . قاعدة مستقلة كانت مطولة بحيث يتناول املعلم كل قسم منها بوصفة 

 :  تفصيل القاعدة -3

بعد أن يشعر الطلبة باملشكلة يطلب املعلم يف هذه الخطوة من الطلبة اإلتيان بأمثلة 
ًتنطبق عليها القاعدة انطباقا تاما ، فإذا عجز الطلبة إعطاء أمثلة فعىل املعلم  املعلمة أن / ً
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/ ًبة أمثلة أخرى قياسا أمثلة املعلم يساعدهم يف ذلك ، بأن يعطي الجملة األوىل ليعطي الطل
 .املعلمة ، وهكذا يعتمد هذا التفصيل عىل تثبيت القاعدة ورسوخها يف ذهن الطالب وعقله

 :  التطبيق -4

الطالبة  بصحة القاعدة وجدواها نتيجة األمثلة التفصيلية الكثرية / بعد شعور الطالب 
املعلمة لألسئلة أو إعطاء /ن ذلك بإثارة املعلمحولها فإنهام ميكن أن يطبقا هذه القاعدة ، ويكو

أمثلة إعرابية أو التمثيل يف جملة مفيدة ، وما إىل ذلك من القضايا التطبيقية التي لها عالقة 
 . بفحص القاعدة 

 الطريقة االستقرائية يف تدريس البالغة   -ب

 : تتخلص خطوات الطريقة االستقرائية مبا يأيت 

 :  التمهيد -1

املعلمة الطلبة لتقبل املادة الجديدة  وذلك عن طريق / هذه الخطوة يهيئ املعلم ويف   
فتشدهم إىل . القصة أو الحوار أو بسط الفكرة ، بحيث يثري يف نفوس الطالب الذكريات املشرتكة 

التعلق بالدرس ، وهي أساسية ألنها واسطة من وسائط النجاح وسبيل إىل فهم الدرس وتوضيحه ، 
ًالخطوة أيضا يحمل املعلم الطالب عىل التفكري فيام سيعرضه عليهم من املادة ،  وقد ويف هذه 

يكون بإلقاء أسئلة تدور حول الدرس السابق ، إذ يصبح الطلبة عىل علم من الغاية من الدرس 
ويكون ذهنهم قد استعاد بعض ما يعرفونه من املعلومات السابقة ، ثم يوجه انتباههم 

طوة الالحقة ، وبهذا فإن التمهيد له وظائف من أهمها جلب انتباه الطالب إىل وتفكريهم إىل الخ
الدرس الجديد ، وربط املوضوع السابق بالدرس الجديد ، وتكوين الدافع لدى الطلبة باتجاه 

 . الدرس الجديد 

 :  العرض-2

ًويف هذه الخطوة يتحدد املوضوع  بحيث يعرض املعلم عرضا رسيعا الهدف الذي يري د ً
مادة تربط ما سبق مبعلومات مبا لحق ، وهو يدل عىل ) العرض (  الطلبة الوصول إلية فهو أي

براعة املعلم  ، ففيه يعرض املعلم الحقائق الجزئية أو األسئلة أو املقدمات ، وهي الجمل أو 
اعدة األمثلة البالغية التي تخص الدرس الجديد ، و تستقرئ األمثلة عادة من الطلبة أنفسهم مبس

املعلم الذي يوجد مواقف معينة داخل الصف تساعد الطلبة للوصول إىل األمثلة املطلوبة ، عىل 
 . أن يختار املعلم أفضل هذه األمثلة ويكتبها عىل السبورة 
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 :   الربط واملوازنة -3

ويف هذه الخطوة تربط األمثلة مع بعضها ، وتعني املوازنة بني ما تعلمه الطالب اليوم 
ما تعلمه باألمس ، فالهدف من عملية الربط هو أن تتداعى املعلومات وتتسلسل يف ذهن وبني 

الطالب ، وبعد إجراء عملية املوازنة واملقارنة وتطبيق األمثلة وإظهار العالقات فيام بينها يصبح 
 . ًذهن الطالب مهيئا لالنتقال إىل الخطوة التالية ، هي خطوة الحسم واستنتاج القاعدة 

 : ستنتاج القاعدة  ا-4

 يف هذه الخطوة يستنج الطالب بالتعاون مع املعلم ومام عرض عليه يف الدرس قاعدة 
فالقاعدة هي . ًهي وليدة فهم القسم األعظم من الطالب للدرس وليست ملقنة لهم تلقينا 

ابطة حصيلة ما بلغ إليه السعي من الدرس ، وقد تكون القاعدة التي توصل إليها الطالب غري مرت
من الناحية اللغوية ، ولكنها مفهومه يف ذهن الطالب ودور املعلم هنا تهذيبها وكتابتها يف مكان 

ويجب هنا عىل املعلم أن يتثبت أن . بارز من السبورة ، وباستخدام وسائل إيضاح مناسبة 
صل القاعدة أصبحت ناضجة يف أذهان معظم طالبه ، فإذا مل يستطيع عدد كبري من الطلبة التو

إىل القاعدة يجب عىل املعلم ذكر أمثلة أخرى مساعدة أو إعادة الدرس بتوضيح األمثلة بشكل 
ًأفضل ليك تستنتج القاعدة استنتاجا صحيحا  ً. 

 :  التطبيق -5

إن هذه الخطوة هي يف الواقع فحص لصحة القاعدة ومدى رسوخها يف أذهان الطلبة ، 
ًعوا أن يطبقوا عليه تطبيقا جيدا ًفإذا ما فهم الطلبة املوضوع جيدا استطا ً.  

 :  طريقة املناقشة يف تدريس البالغة

 :وتتلخص يف الخطوات التالية 

ميهد املدرس ملوضوعه بتوجيه عدة أسئلة تصلح اإلجابة عنها مقدمة للدخول : التمهيد  -
يف الدرس الجديد وذلك لجلب انتباه الطلبة وشدهم للدرس وإزالة كل ما علق يف 

 .هم من أمور رمبا تشغلهم عن الدرس الجديد أذهان

يعر ض املدرس يف هذه الخطوة مادة الدرس وفق املحاور  : العرض والتحليل -
وهنا يجب مشاركة الطلبة بالحديث عن هذه , والعنارص التي خطط لها مسبقا 

 قامئة ) العرض والتحليل(عىل أن يجعل من هذه العملية , العنارص وفق إمكاناتهم 
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ىل النقاش املتبادل بينه وبني طلبته مرة وبني الطلبة أنفسهم مرة أخرى مع املحافظة ع
 . عىل توجيه نقاشهم الوجهة الصحيحة 

 وىف هذه الخطوة يتم اسـتنتاج القاعـدة البالغيـة عـىل أالّ يطالـب :استنتاج القاعدة  -1
 تعنى قوانني أو تعمـيامت أو فالبالغة ال, الطالب بالتقيد بها بوصفها قانونا ال ميكن أن يحيد عنه 

 .قاعدة وإمنا تعنى تذوق املادة األدبية تذوقا بالغيا 

 يف هذه الخطوة يتم فحـص صـحة القاعـدة يف أذهـان الطلبـة مـن خـالل :التطبيق  -2
  .التطبيق مبثال بالغي وما يتضمنه من صور بالغية
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 تدريس البالغة العربية

 ة واملجازخروج أدوات االستفهام عن الحقيق

 . الصف الثالث الثانوي

 :األهداف اإلجرائية

 :ًيف نهاية الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرا عىل أن 

 .ـ يستنتج املعاين املجازية ألدوات االستفهام1

 . ـ يستخدم أدوات االستفهام بصورة مجازية2

 .ـ يستنتج العالقة بني املعنيني الحقيقي واملجازي3

 :املواد التعليمية

 .للصف الثالث الثانوي" مفتاح البالغة" ـ كتاب 1

 .ـ السبورة الطباشريية2

 .ـ خريطة مفاهيمية تتضمن أدوات االستفهام ومعانيها املجازية3

 : إجراءات التدريس

 :التمهيد 

 .يسأل املعلم طالبه عن األلفاظ املستعملة لالستفهام وداللتها

 : العرض

 :عىل السبورةكتابة مجموعة من األمثلة والشواهد 

 ) .الـلـهمتى نرص (  ـ 1

 ).مايل ال أرى الهدهد(ـ 2

 ). فأين تذهبون(ـ 3
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 ً.ـ أمل أؤدب عمرا4

 .ـ ألست املرء يحبي كل حمد       إذا ما مل يكن للحمد جايب5

 ) . أهم يقسمون رحمت ربك(ـ 6

 :املناقشة 

 . مع تصويبهاـ تكليف الطالب بقراءة األمثلة والشواهد السابقة قراءة جهرية

ـ مناقشة الطالب يف الشواهد السابقة من حيث داللتها واستخدام  أدوات االستفهام فيها 
 . الستنتاج القاعدة البالغية

 :القاعدة

بعد استنتاج الطالب للقاعدة البالغية الخاصة بأدوات االستفهام املجازية، يقوم املعلم 
 .ملة، ثم يكتبها عىل السبورةبتكليف أحد الطالب بصياغة القاعدة بصورة متكا

تخرج أدوات االستفهام عن معانيها الحقيقية إىل املعنى املجـازي مـع وجـود العالقـة بـني 
 . املعنيني

 : ـ يعرض املعلم الخريطة اآلتية التي توضح املعاين املجازية ألدوات االستفهام

 :أدوات االستفهام

 .تقرير اإلنكار التهكم االستبطاء التعجب التنبيه عىل ضالل الوعيد ال-

ـ تكليف الطالب بكتابة جمل تشتمل عىل معاين مجازية ألدوات االستفهام، ومناقشتها 
 . معهم

 :التقويم

 ـ ما املقصود باملعنى املجازي ألدوات االستفهام؟1

 : ـ حدد املعنى املجازي ألدوات االستفهام يف األمثلة والشواهد اآلتية2

 :ـ قال املتنبي

 ساري النجم يف الظلم        وما رساه عىل خف وال قدمحتام نحن ن

 : ـ قال تعاىل 

 ) .ً أتخذ ولياالـلـهأغري ( 

 . ـ ارسم خريطة مفاهيمية توضح املعاين املجازية ألدوات االستفهام3
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 التدريسمفهوم 

ًيعد التدريس نشاطا متواصالً يهدف إىل إثارة التعلم ،وتسـهيل مهمـة تحقيقـه، ويتضـمن 
سلوك التدريس مجموعة األفعـال التواصـلية والقـرارات التـي يـتم اسـتغاللها وتوظيفهـا بكيفيـة 

 . ة من املدرس الذي يعمل كوسيط يف إطار موقف تربوي تعليميمقصود

ويفرتض الرتبويون أن التدريس علم ميكن أن يكون دراسـة علميـة لطرائـق واسـرتاتيجيات 
التدريس وتقنياته،وألشكال تنظيم مواقف التعلم التي يتفاعل معها الطالب؛بغية تحقيق أهـداف 

عملية تفاعليـة مـن العالقـات والبيئـة والسـتجابة  " :وعليه ميكن تعريف التدريس بأنه. منشودة
املتعلم دور جزيئ فيها، ويجب أن يتم الحكم عليها يف التحليل النهـايئ مـن خـالل نتائجهـا وهـي 

 " .تعلم املتعلم

كام أن التدريس عملية معتمدة لتشكيل بيئـة املـتعلم بصـورة متكنـه مـن تعلـم مامرسـة 
ويالحظ أن املوضوع األسايس . ني، وذلك وفق رشوط محددةسلوك محدد،أو االشرتاك يف سلوك مع

للتدريس هو دراسة الظروف املحيطة مبواقف التعلم، ومختلف الرشوط التي توضع أمام الطالب 
لتسهيل ظهـور التمثـيالت الذهنيـة لديـه وتوظيفهـا، أو وضـعها موضـع تغيـري ومراجعـة إلبـداع 

ن األحداث املتتاليـة التـي تسـري وفـق أزمـان إذن التدريس مجموعة م.تصورات ومتثيالت جديدة
 .محددة  ملا يتم تنفيذه من أنشطة،وما يجريه الطالب من أداءات

تفصيالً لعلم التدريس ،إذ يفرتض أن علـم التـدريس هـو دراسـة علميـة " ألديرج"ويقرتح 
ملحتوـيــات التدريس،وطرائقه،وتقنياته،وألـشــكال تنـظــيم مواـقــف اـلــتعلم الـتــي يخـضــع لـهــا 

لم،دراسة تستهدف صياغة مناذج ونظريات تطبيقية معيارية، تقصد بلوغ األهـداف املرجـوة املتع
 .سواء عىل املستوى الذهني، أو االنفعايل، أو املهاري

وميكن القول بأن النشاط التدرييس نشاط تواصيل بني املعلـم واملـتعلم؛ لتحصـيل خـربات 
ياق املدرسـة املتضـمنة سلسـلة مـن معرفية، واتجاهات وقـيم وعـادات، ويـتم ذلـك عـادة يف سـ

املواقف، والظروف واألحداث التـي تشـرتطها عمليـة التـدريس، وتـدور محتويـات التواصـل بـني 
 . ا يدرس؟ـ كيف يدرس ؟ ـ متى يدرس؟ماذ: املدرس والطالب حول مجموعة من األسئلة

ىل إنشـاء ويبحث علم التدريس التفاعل بني املعلم واملتعلم واملحتوى الـدرايس، ويهـدف إ
معايري للتطبيق، ومعايري فعالة من أجل تفسري وتخطيط، وتنظيم نشاط كل من املعلم واملـتعلم، 

 :عىل أن تخطيط التدريس وتنظيمه كنشاط مير يف مراحل ثالث
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.التخطيط واإلعداد وصياغة األهداف)1(  
.تنفيذ وتطبيق ما تم تخطيطه استناداً إىل تقنيات ووسائل تربوية) 2(  
.لتقويم التكويني والشامل والتغذية الراجع، والحكم عىل فاعلية النشاط التدرييسا) 3(  

أن الهـدف مـن ) 1979"(جانييـه " والتدريس وسيط يهدف إىل تحقيق التعلم ،لذلك يـرى
التدريس هو دعم عملية التعلم،إذ ينبغي أن تضمن أحداث    التـدريس عالقـة مناسـبة ووثيقـة 

  ،عند حدوث التعلم،لذلك البد من أن توضـع يف االعتبـار الخصـائص عام يحدث داخل املتعلم   
 .املرغوبة يف األحداث التدريسية التي تسهم يف عمليات التعلم لدى الطالب

:   وتبقى عملية التدريس عملية متشابكة تتدخل فيها العوامل األساسية اآلتية  
.خصائص الطالب•   
.خصائص املنهج•   

 .خصائص املعلم•
 .ملناخ الصفيخصائص ا

إذن التدريس عملية تفاعل بني املدرس وطالبه،ولعل هـذا هـو املعنـى املتفـق عليـه مـن 
تعريف مفهوم التدريس،وبهذا فهو يختلف عن التعليم ؛ألن التدريس هو عبارة عن أخذ وعطـاء 

يف حني  يكون التعليم من جانـب واحـد،وهو املعلم،وميتـاز التـدريس عـن غـريه . وحوار وتفاعل 
ًضا بأنه يتكون من االسرتاتيجيات واألساليب التي متكن الـدارس مـن الوصـول إىل هدفه،وهكـذا أي

 .يكون التدريس أعم وأشمل من التعليم؛فهو يحيط باملعارف ويعمل عىل اكتشافها

بينام يذهب آخرون إىل أن التدريس هو األداءات التـي يقـوم بهـا املعلـم خـالل عمليتـي 
ـتعلم ـيم واـل ـا ي. التعـل ـرد وهـن ـد الـف ـو يـشـمل إذا تزوـي ـارش يف أداء الطالب،فـه ـيم املـب ـحـدث التعـل

ًباملعلومات التي ميكن أن تؤثر يف شخصيته تأثريا عمليا ومن هذا املنطلق ذهب بعضـهم إىل أنـه . ً
عملية مقصودة هدفها تشكيل بنيـة الفـرد بصـورة متكنـه مـن أن يـتعلم أداء سـلوك ) التدريس(

 .رشوط معلومةمحدد،ويكون ذلك يف ظل ظروف و

ـاهني أو  ـدريس اتـج ـرتاتيجيات الـت ـات اـس ـاريخ أدبـي ـتقرئ ـت ـاك للمـس ـك أن هـن والـش
 تهدف إىل إيصال املعلومات إىل الطالب  نظرة أو اتجاه يرى أن التدريس عملية أحادية، نظريتني؛
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عن طريق املعلم، وهي عملية بنكية،أقصد التدريس،ويظل الطالب يف هذه العملية تحت مظلـة 
ًن والخمول ساكنا جامدا سلبيا يستقبل املعلومات فقط دون مشاركةالسكو ً ً. 

 أما النظرة الحديثة، أو االتجاه الحديث فينظر إىل التدريس عىل أنـه عمليـة تفاعليـة بـني 
املعلم واملتعلم،وهذا ال ينفي وجهة نظرنا حول اسرتاتيجيات املحارضة والتلقني واإللقاء؛حيـث إن 

يز املعلم املتمكن الذي يستطيع أن يصل بنا بـالفكرة أو القـول أو النظريـة هذه االسرتاتيجيات مت
 . املعروضة إىل حد التسليم بها

 :اسرتاتيجية التدريس

لعل اسرتاتيجيات التدريس من أهم مكونات العملية الرتبوية؛فهي متثـل الواجـب الـرئيس 
حتـوى املختـار،وتحقيق األهـداف للمعلم،وتشري إىل اإلجراءات الفعلية التي يستخدمها لتطبيق امل

ًاملرسومة،وكثريا ما يتوقف عليها نجاحه يف مهنة التدريس،ونجاح طلبتـه يف دراسـتهم،نظرا لتـأثريه  ً
 .الكبري واملبارش عليهم من خالل االسرتاتيجية املتبعة

واالسرتاتيجية التدريسية من املفاهيم التـي يـدور الجـدل حولها،وقـد يعـود ذلـك التسـاع 
واالسرتاتيجية كلمة غري عربية، يقصد بها األسلوب الهادف واختيار البـديل . مات املفهوم  استخدا

األمثل من بني البدائل واالختيـارات املتاحة،واالسـرتاتيجية نـوع مـن املهـارة والحـذق يف املامرسـة 
 .لتقديم برامج وخدمات معينة

مجموعة الحركات أو  " : يجية بأنهاوتشري دائرة املعارف العاملية يف الرتبية إىل كلمة اسرتات
املتعلقة بتحقيق مخرجات تعليمية مرغوب فيها، وأن  Teaching actionsاإلجراءات التدريسية 

 Torrsten  Husen &Neville) ( "لفظ اسرتاتيجية يستخدم كمرادف للفظ إجراءات التدريس 
Postle:1995). 

مجموعة  " :ناهج وطرق التدريس بأنهاويعرفها معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف امل
األفكار واملبادئ التي تتناول مجاالً من مجاالت املعرفة اإلنسانية بصورة شاملة ومتكاملة،تنطلق 
نحو تحقيق أهداف معينة، وتحدد األساليب والوسائل التي تساعدها عىل تحقيق تلك األهداف، 

.  وتحقيقها لألهداف التي حددتها من قبلثم تضع أساليب التقويم املناسبة لتعرف مدى نجاحها
  ) .1996:أحمد حسني اللقاين وعيل الجمل(

خطة يستخدمها املعلم ليساعد طالبه عىل  " :ويعرفها جابر عبد الحميد جابر بأنها
 أن يتعودوا التخطيط واملراقبة والتقييم أثناء عملية التعلم ،مبا تتضمنه هذه الخطة من 
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جابر عبد الحميد " . (ًكات يقوم بها املعلم وينظمها ويسري وفقا لهاأهداف تدريسية و وتحر
 .) 1999:جابر

وتعرف اسرتاتيجية التـدريس بأنهـا الخطـط التـي يسـتخدمها املعلـم مـن أجـل مسـاعدة 
املتعلم عىل اكتساب خربة يف موضوع معني، وتكون عمليـة  االكتسـاب هـذه مخططـة ومنظمـة 

 .  النهايئ من التعلمومتسلسلة بحيث يحدد فيها الهدف

واـسـرتاتيجية الـتـدريس جمـلـة ـمـن األـسـاليب والطراـئـق املـسـتخدمة يف مواـقـف اـلـتعلم، 
وتتضمن االسرتاتيجية جملة مـن املبـادئ والقواعـد والطرائـق واألسـاليب املتداخلـة التـي تواجـه 

عىل . رصودةاملتعلم يف سعيه لتنظيم خربات التعلم الصفي وتحقيق النتاجات امل/ إجراءات املعلم
تلـك : " أن أكرث التعريفات قبوالً لدى معظم الباحثني،هو النظر إىل اسرتاتيجية التدريس عىل أنهـا

ًالتكتيكات التي يتحكم فيها الفرد شعوريا، ويقوم بتوظيفها يف التعلم والحفـظ والتـذكر والتفكـري 
 " . وحل املشكالت،وتجهيز ومعالجة املعلومات

 :شمل ما ييلوهذا التعريف ميكن أن ي

 .مثل إعداد املزاج والتهيؤ والراحة واالسرتخاء: أنشطة ما قبل التعلم ・

مثل التكـرار والتسـميع والتلخـيص والخـرائط املفاهيميـة : أنشطة أثناء التعلم ・
 .واملصفوفات

مثل االسـتيعاب أو اشـتقاق معـاين أو دالالت جديـدة أو :أنشطة ما بعد التعلم ・
 .ماثل يف البناء املعريفربط املادة املتعلمة مبا هو 

مجموعـة مـن العمليـات أو : "اسرتاتيجية التـدريس بأنهـا" دنسريو"ويف هذا اإلطار يعرف 
الخطوات التي ميكن أن يستخدمها الفرد لتيسري اكتسـاب املعلومـات وتخزينهـا أو االحتفـاظ بهـا 

 ". وتوظيفها أو االستفادة بها

) 1980" (ريجينـي" و) 1974"(ماكدونالـد"و"لونج"و"اكتكنسون"و" دنسريو"ويرى كل من  
 :أن خصائص اسرتاتيجيات التدريس تتاميز يف األمناط والتصنيفات التالية

 :القابلية للتعميم) 1( 

 .وتشري إىل درجة تطبيق اسرتاتيجية التدريس عىل تنوع واسع من مواقف التعلم
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 :املنظور) 2(

لـجــة كمـيــات متنوـعــة ـمــن أي درـجــة مالءـمــة اـســرتاتيجية الـتــدريس لتجهـيــز ومعا
ـاءة  ـة أو كـف ـاين يف فاعلـي ـن التـب ـدرا ـم ـذي يعـكـس ـق ـاين اـل ـد الـث ـل املنـظـور البـع ًاملعلومات،وميـث

 .االسرتاتيجية املستخدمة يف تجهيز ومعالجة كميات متباينة من املعلومات

 :االرتباط املبارش)3(

تسـاب أو تعلـم أي مدى ارتباط اسرتاتيجية التدريس بصورة مبـارشة بتيسـري أو تسـهيل اك
املعلوـمــات الجدـيــدة،فبعض االـســرتاتيجيات ميـكــن اـســتخدامها بـصــورة مـبــارشة يف اكتـســاب 
املعلومات،وبعضها اآلخر يسهم بصورة غري مبارشة يف اكتسابها،مثل تهيئة املنـاخ الـنفيس والحالـة 

 .املزاجية للطالب

 :املستوى) 4(

ت عـنـد املـسـتوى اإلـجـرايئ أو ويقـصـد ـبـه توجـيـه اـملـتعلم وتجهـيـزه أو معالجـتـه للملوـمـا
ًفبعض االسرتاتيجيات تتطلب مستوى عاليـا مـن الـوعي والشـعور و األنشـطة املعرفيـة .التنفيذي

ودقة عمليات التهجيز، عىل حني تتطلب اسرتاتيجيات أخرى حد أدىن من األنشطة املعرفية ،وكـذا 
ا عنـدما يوجـه املـتعلم ويكـون املسـتوى املرتفـع مـن الـوعي مطلوبـ. حد أدىن للتوظيف املعريف

ًدراسته أو تعلمه،أو أنشطته املعرفية عند مستوى إجرايئ محددا ومقررا مسبقا ً ً. 

 :القابلية للتعديل) 5( 

ويشري هذا البعد مدى قابلية االسرتاتيجية املستخدمة للتعديل ملقابلة املوقف املشـكل أو 
السرتاتيجيات مبـدى قابليتـه للتعـديل وتقاس فاعلية ا.طبيعة ومستوى صعوبة املادة املراد تعلمها

 . ملواجهة متغريات التي ميكن أن تحدث خالل العمل عىل حل املشكلة

 :الوسيط الشكيل) 6(

ًفاالـسـرتاتيجيات تتـبـاين وفـقـا للوـسـيط الـشـكيل اـلـذي ـمـن خالـلـه ـيـتم اـسـتقبال وتجهـيـز 
 . كيلومعالجة املعلومات ،فبعض االسرتاتيجيات تعتمد عىل حاسة السمع كوسيط ش

واسرتاتيجية التدريس هي فن تعامـل املعلـم مـع طالبـه،من خـالل تبنيـه فلسـفة 
 ًمستخدما كافة اإلمكانات والتقنيـات املتاحـة يف  تربوية معينة،يطبقها بعناية وقناعة وتفهم،
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البيئتني املدرسية والصفية،وصوالً إىل تحقيق أهداف مرسومة،تتمحور حول بناء شخصـية مرغوبـة 
الء الطـالب تنصـهر فيهـا صـفات جوهريـة مشـرتكة،تنطوي عـىل التـوازن واإليجابيـة لكل من هؤ

 .  والفاعلية يف املجاالت املعرفية والوجدانية واملهارية،مع مراعاة الفروق الفردية
 

 :أوال ـ اسرتاتيجية املحارضة

علـم من أقدم اسرتاتيجيات التدريس التـي اسـتخدمها امل) اإللقاء(تعد اسرتاتيجية املحارضة
يف امليدان الرتبوي ، وال يزال معظم املعلمني يستخدمونها، وفيها يتوىل املعلم عرض موضوع معني 

 .ًبطريقة شفهية تالئم غالبا مستوى الدارسني من أجل تحقيق أهداف معينة
 

 :الخصائص األساسية السرتاتيجية املحارضة

 :املوضوعية) 1(

م عليهـا البـد لـه مـن االطـالع عـىل الحقـائق ليك يتمكن الطالب من تقويم األشياء والحك
ومبا أن املحارض ميثل أهم مصدر للمعلومات ،يجب عليـه تقـديم املعلومـات بصـورة .املرتبطة بها

ًموضوعية غري متحيزة،وعليه أن يشري بوضوح عنـدما يقـدم بيانـا أو إيضـاحا أو تقريـرا إىل آرائـه  ً ً
ك مـا يحتمـل األخـذ والرد،لـذلك يجـب تجنـب الخاصة إذا أدخلها البحث والتحري إذا كـان هنـا

 .استخدام اسرتاتيجية اإللقاء بقدر اإلمكان يف املوضوعات التي تحتمل الجدل

 :اإلعداد املسبق) 2(

ويتضمن التعرف عىل املستوى املعريف للمتعلمني حول موضوع الدرس،وذلك لالسرتشاد به 
 . أساسية أخرى يف عرض املوضوعيف تحديد أهداف الدرس ومحتواه،بجانب استخدامه أساليب

 :التدرج يف العرض) 3(

ًويتضـمن االنتقـال مـن البسـيط إىل املعقـد إىل األكـرث تعقيـدا،مبعنى أن يبـدأ املعلـم مـع 
تالميذه مبا هو معروف أو مألوف لديهم،ثم ينتقل إىل الحقائق واملعلومات الجديدة،كام يجب أن 

ًون عىل قدر من الحساسية للمستمعني،مدركا ملا يجري ًيكون قادرا عىل التفسري والتبسيط،وأن يك
 .من تفاعالت داخلية بينهم،وتفاعالت خارجية بينه وبينهم
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 :املعينات البرصية) 4(

لـذلك .يصعب فهم العروض الشفوية السمعية وحفظهـا إذا مل تـدعمها املعينـات البرصيـة
لبيانية وغريها ذا أثـر كبـري يف زيـادة كان استعامل السبورة والصور والشفافيات امللونة، والرسوم ا

 .فعالية العرض الشفوي

إن املحارض الفعـال يلخـص يف أكـرث األحيـان النقـاط الرئيسـة يف محارضتـه ويضـعها عـىل 
لـذا ال ميكـن .السبورة ،ثم يعمد إىل رشح كل نقطة باالستعانة بعدد من األمثلة ووسائل اإليضـاح 

د املعلـم عـىل العـرض الشـفهي فقـط؛ألن هـذا العـرض أن يتحقق نجاح املوقف التعليمي باعتام
يتوقف عىل استعامل املتعلم لحاسة واحدة،هي حاسـة السـمع فقط،لـذا ينبغـي عـىل املعلـم أن 

 .يستخدم ويستعني بالوسائط التعليمية

 :التغذية الراجعة) 5(

ىل والتغذية الراجعة جانب أسايس من عمليـة التعليم،ويقصـد بهـا املعلومـات التـي تـرد إ
ويحدث هذا بعدة أساليب أهمهـا األسـئلة التـي .املحارض وتشري إىل درجة فهم الطالب محارضاته
 .يطرحها الطالب،أو إجاباتهم عن أسئلة املحارض

 :إيجابيات اسرتاتيجية املحارضة

 .ـ متكن املعلم من رشح املوضوعات الغامضة والصعبة وتبسيطها للمتعلمني

اظ واألسلوب املناسب الذي يساعد عىل إثراء الرصـيد اللغـوي ـ تعني املعلم عىل اختيار ألف
 .واألديب لدى املتعلمني 

ـــ متـكـن املعـلـم ـمـن تـصـحيح بـعـض األخـطـاء الـتـي توـجـد يف مـفـردات اـملـنهج أو الكـتـاب 
 .املقرر،وبيان مواطن األخطاء العلمية واللغوية

لتـي قـد تتـوافر لـدى ـ متكن املعلم من جمع املعلومـات املفيـدة مـن املراجـع املتعـددة ا
 .املتعلمني

 .ـ تتيح  للمتعلمني استقبال املعلومات بسهولة دون بذل مجهود كبري لتحصيلها

 .ـ تصلح ملخاطبة أعداد كبرية من الطالب

 .ـ غري مكلفة من الناحية االقتصادية؛ألنها قد ال تحتاج إىل مواد أو وسائل تعليمية كثرية

 .ب يف طريق صحيحـ تساعد يف توجيه أفكار جميع الطال
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 .ـ  تساعد يف نقل املعلومات وخاصة تلك التي ال يستطيع الطالب الحصول عليها بسهولة

 .ـ تعمل املحارضة عىل مراجعة وتدعيم األعامل والخربات السابقة

 .ـ ميكن عن طريق املحارضة توجيه تفكري الطالب باتجاه معني

 . جيدـ تنمية مهارات االستامع لدى املتعلمني بشكل 
 

 :سلبيات اسرتاتيجية املحارضة

 .ـ قلة تفاعل املتعلم وسلبيته

 .ـ شعور املتعلمني بامللل

 .ـ غري مناسبة لتدريس بعض املفاهيم واملهارات 

 .ـ تهبط تعلم العادات واملهارات االجتامعية

 .ـ االهتامم بالجانب املعريف الذهني فقط وإهامل الجوانب املهارية والوجداين

 .راعاة الفروق الفردية بني املتعلمنيـ عدم م
 

 :وميكن استخدام اسرتاتيجية املحارضة يف عدد من املواقف التالية

 .ـ تقديم موضوع معني

 .ـ تقديم معلومات وأفكار ونظريات جديدة

 .ـ تكامل املعلومات

 .ـ ربط األفكار ببعضها

 .ـ إعطاء وجهة نظر معينة

 .راسيةـ مراجعة موضوع أو جزء من املادة الد

 .ـ استخدامها كحافز للنشاط

 .ـ تنمية معلومات أو أفكار معينة

 .ـ توضيح بعض املفاهيم أو األفكار الصعبة
 

 : وينبغي مراعاة عدة أمور عند تخطيط املحارضة منها

 .ـ نوعية الطالب من حيث قدراتهم واهتامماتهم وخلفياتهم السابقة

 . ميل الطالب لهاـ أثر الوقت اليومي أو السنوي للمحارضة عىل
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 .ـ التغيري يف خطوات املحارضة
 .ـ االهتامم بطول املحارضة

 .ـ االنتقال بوضوح من نقطة إىل أخرى
 .ـ التأكد من فهم الطالب لبعض األمور أو األفكار ذات الصلة باملحارضة

 .ـ التخطيط الستخدام الوسائل التعليمية يف املحارضة
 

 :رضةأساليب تحسني اسرتاتيجية املحا
 .ـ تقسيم موضوع املحارضة إىل أجزاء وعنارص محددة

 .ـ استخدام بعض األسئلة واملناقشة
 .ـ إتاحة الفرصة للطالب للمناقشة واالستفسار

 

 :نظرة تحليلية السرتاتيجية املحارضة

يرى معظم الرتبويني أن املحارضة مل تعد تصلح لألغراض التي وجدت أصالً مـن أجلها،فقـد 
لب اململ والنفور،ورغم ذلك ما زالت الصـورة السـائدة للتدريس،السـيام التـدريس تكون أداة لج

ًالجامعي يف عامل اليوم،ولعل رس بقائها يعود إىل أذواق األساتذة املحافظني وأمزجتهم، بل إن كثريا 
من الطالب ،والسيام أولئك الذين يبحثون عن املعلومات والعالمات العاليـة يفضـلون املحـارضات 

 .،كام يعزى بقاء املحارضة حية إىل كونها رائعة يف أحسن أحوالهاًأيضا

، فمنهـا املحـارضة ) 1984" (جوزيـف لومـان" وهناك أطر مختلفة للمحارضة كام وضـحها
املخططة بدقة واملحسنة التي تعرض املعلومات من أجل  دعـم نقطـة ختاميـة أو اسـتنتاج،وهذا 

ـن ـعـدد ـار األـسـتاذ ـم ـن املـحـارضة يخـت ـوع ـم ـات الـن ـات والدراـسـات واملعلوـم ـري ـمـن النظرـي  كـب
 .واألفكار،ويراجع النقاش الذي يعزز استنتاجه واستدالله

ًومن أكرث املحارضات شيوعا ما يسـمى باملحـارضات  التفسـريية أو اإليضـاحية،التي تحـدد 
املعلومات وتربزها،ويتشبث معظم الطالب بهذا النوع من املحارضات،وهذه املحارضات مخططـة 

 .ورة أكرث من املقاالت الشفهيةومط

وهناك نوع آخر من املحارضات ،هي املحارضات املثرية، واملحارض هنـا يـتكلم طـوال 
 الوقت ،ولكن قصده ـ كام يشري جوزيف لومان ـ  إثارة التفكري، فهو يسعى لتحـدي معرفـة 
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ملوضوعات اإلنسـانية ويأخذ بأيديهم يف تكوين  تصور متكامل ،وهذا النوع يالئم ا الطالب القامئة،
 . أكرث من العلوم

وبالرغم من النقد املوجه للمحارضة من أنها أقل االسرتاتيجيات جدوى لنقل املعلومات،إال 
ًأنها تفيد أحيانـا يف التـذكر املبـارش أكـرث مـن القراءة،وتفيـد الدراسـات العلميـة إىل أن املحـارضة 

ـة يف تأ ـادة املكتوـب ـن اـمل ـة أفـضـل ـم ـازة املخطـط ـايا املمـت ـيم املفهومي،وتوـضـيح القـض ـد التنـظ كـي
ولعـل .الشائكة،وتكرار النقاط الحساسة،وإلهام الطالب تذوق وتقدير أهميـة املعلومـات الرئيسـة

املحارضة تلهم الطالب تذوق وتقدير أهمية املعلومات الرئيسة،وأكرث جدوى يف حفز الطالب عىل 
نه أن يسعف الطالب عىل التعلم مضاعفة جهودهم لتعلم املوضوع،وخلق موقف عاطفي من شأ

 ..غري املبارش من خالل إثارتهم وحفزهم لتوظيف كامل طاقاتهم

ومن أجل تنظيم اسرتاتيجية املحارضة بشكل جيد ،يتعني عىل املعلمني أن ينظروا يف كيفية 
تعلم الطالب،لذلك ينبغي عىل املعلمني أن يضعوا يف اعتبارهم ما أنجزه البحث السيكولوجي مـن 

) 1964"(يوجيلـســيك"ادئ ومـعــايري  توـضــح اـلــتعلم املـعــريف اإلنـســاين ،ومنـهــا ـمــا ذـكــره مـبــ
 ):1984"(لومان"و)1976"(إبل"و

 .ـ من األفضل أن يكون الطالب باحثني نشطني بدالً من أن ميكثوا مستقبلني سلبيني للتعلم

 .اههم عىل املادةـ ليك يتفاعل الطالب تفاعالً كامالً مع تعلمهم فالبد من توجيه وتركيز انتب

 .ـ تؤثر الفروق يف املقدرة العقلية بني طالب الجامعة عىل رسعتهم يف التعلم

 .ـ يزيد الطالب من جهودهم إذا ما كوفئوا أكرث مام عوقبوا

ـ سيتعلم الطالب املعلومـات ويتـذكرونها بأفضـل فـيام لـو تـوافرت لـديهم روابـط معرفيـة 
 .وعقلية كثرية بخصوصها

 كل حصة أو محارضة باتجاهات عاطفيـة إيجابيـة أو سـلبية قـد تتـدخل يف ـ يدخل الطالب
 .التعلم أو تزيد من دافعيتهم 

وبرغم أن معظم الباحثني املعـارصين يقـررون وهـم يصـدد التعـرض إلحـدى 
االسرتاتيجيات التدريسية أن ينقدوا اسرتاتيجية املحارضة واإللقاء والتلقـني باعتبارهـا 

 ذلك ألن ما  إال أنها تنهض مبستوى التفكري املستقل لدى الطالب، ،ًال تقدم شيئا للطالب
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يقوم به املعلم من منذجة للتفكري وعملياتـه وتضـمن مالحظـة الطـالب كافـة ملـا يحـاول املعلـم 
إيضاحه،كام ينبغي عىل املعلم أن يخرب طالبه كيف تم التوصل إىل النتائج أو الخامتة،أو كيف تـم 

 . بناء النظريات
 

 ميكن تشجيع الطالب عىل التفكري من خالل اسرتاتيجية املحارضة مـن خـالل تكلـيفهم كام
  .بتفسري البيانات املعطاة ومن خالل مناقشة ومحـاورة األفكـار املتناقضـة معهـم مـا أمكنـه ذلـك

ًولسوف يفكر الطالب باملوضوع تفكريا ناقدا إذا ما ألقى املعلم يف بعض األحيان ظالالً من الشـك  ً
 .ي حول طرائق ومسلامت املجال الذي يدرسهالصح

ًقامئة تتعلق بكيف تصبح محارضا رائعا،نلخصها يف النقاط التالية" إبل"وقد قدم  ً: 

 . ـ وزع املادة التي تريد عرضها بحيث تتناسب مع الزمن املتاح

ـارات  ـهل العـب ـتخدام أـس ـوى وتوضيحه،واـس ـرض املحـت ـوجزة لـع ـا ـم ـد طرـق ـاول أن تـج ًـــ ـح
 .املمكنة للتعبري عن املفاهيمواملصطلحات 

 .ًـ ابدأ كل مساق وكل حصة بإثارة اهتاممات الطالب معربا عن توقعاتهم اإليجابية

 .ّـ طبق املخطط الذي أعددته ولكن ضمن املحارضة مادة مرتجلة أو توضيحات جديدة

 .ـ اكرس رتابة املحارضة ،وذلك بتنوع أساليب العرض

 .شارات والحركات الجسدية ،ولكن ال تخرج عن ذاتكـ استخدم سلسلة من األصوات واإل

 .ـ تقبل إرشادات طالبك وتوجيهاتهم يف أثناء املحارضة،وراقب ردود فعلهم باستمرار
 

 :ًثانيا ـ اسرتاتيجية الدراما الصفية

ًتجدر اإلشارة إىل أن الدراما الصفية أكرث من مجرد املحاكاة والتقليد،إذ أنهـا تعتـرب منوذجـا 
وك الفرد وترصفاته،ويضـبط مداخلـه ومخارجـه،وهي تعتمـد عـىل املشـاهدة واملبـارشة يوجه سل

ًوالدراما الصفية نشاط يبذل فيه الطالب املشاركون جهودا كبرية لتحقيق أهـداف .،العقلية العليا 
وهو عمل منـوذج تخـييل أبـرز .معينة ومحددة يف ضوء قواعد وقوانني معينة يلتزم بها املشاركون

 .ل األصيل أو الحقيقيسامت العم

 ويرى بعض الرتبويني أن اسرتاتيجية الدراما من االسرتاتيجيات الرتفيهية التي تهدف 
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ـز بالحرية،ويـشـعر الطاـلـب ـمـن خاللـهـا  إىل إكـسـاب الـطـالب مـعـارف وـخـربات يف ـظـروف تتمـي
 .ًباملتعة،األمر الذي ينعكس إيجابيا عىل تفكريه،واتجاهاته،وقيمه

ا الصفية عبـارة عـن قيـام الطالـب بـدور شخصـية أخـرى سـواء كانـت واسرتاتيجية الدرام
الشخصية تاريخية،أو خيالية،أو واقعية،ويعرب عـن آراء هـذه الشخصـية وأفكارهـا يف املوضـوع أو 

والدراما الصفية تتضمن تقديم أو عرض مشكلة أو موقـف عـىل مجموعـة مـن .القضية املطروحة
تخدام أدوار يؤدونهـا عـىل سـبيل التـدريب الفعـيل الدارسني، ويطلب منهم البحث عن حـل باسـ

 .إليجاد حل بحثي أو نتيجة عملية توضح لهم حقيقة املوقف واملشكلة

ومتثل مواقف الدراما مناسبة يعرب فيها الطالب عن شخصية من الشخصـيات،ويتعرف بهـا 
الكشف عـن ويتم عادة يف لعب الدور ـ الدراما ـ .عىل نفسه عن طريق متثيل دور الشخص اآلخر

 .املشكلة ومتثيلها وتتم مناقشتها مع مجموعة الطلبة يف الصف الواحد

 

والـشـك أن اـسـرتاتيجية اـلـدراما تـتـيح املـجـال أـمـام الـطـالب أن تنطـلـق أفـكـارهم وآراؤـهـم 
الجديدة من معقلها،مام ينمي وينشط قدرات الطالقة عندهم من جهة،كام ينمي موهبة ومهارة 

الت العلمية وإدارة املناقشات والتعبري عن آرائهم بحريـة واحـرتام آراء االتصال سواء تقيص املشك
 .زمالئهم اآلخرين واتخاذ القرارات املناسبة من جهة أخرى

وقد نشأت الدراما يف بادئ األمر من الحاجة للسيطرة عىل تجـارب الحيـاة املختلفـة،حيث 
ا لتحويلهـا لصـالحه يف رصاعـه سعى اإلنسان إىل اكتشاف معنى هذه التجارب واسـتنباط قوانينهـ

فقبل الخروج للصيد ـ عىل سبيل املثال ـ كان يقوم بتمثيل رحلـة الصـيد . الدءوب من أجل البقاء
وما بها من حوادث ورصاعات،ويحاول أن يصل إىل هدفه يف النهاية،وكان هـذا التمثيـل يف أحيـان 

 .كثرية مدعاة للنجاح يف رحلة الصيد املقبلة

ًونانية انتقلت إىل اللغة العربية لفظا،ال معنى،وهي نـوع مـن أنـواع الفـن والدراما كلمة ي
األديب ارتبطت من حيث اللغة بالرواية والقصة،واختلفت عنها يف تصوير الرصاع وتجسيد الحـدث 

ًوالدراما أيضا كلمة كانت تطلق عىل كل ما يكتب للمرسح ،أو عىل مجموعة من .وتكثيف العقدة
 . به يف األسلوب أو املضمون املرسحيات التي تتشا

ويف الحقيقة ،إن الدراما ال تتكامل إال بعرضها عىل املرسح،فالعرض املرسحي أحد املقومات 
 .األساسية للدراما
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 :إيجابيات استخدام اسرتاتيجية الدراما الصفية

ـ تـرثي قـدرة الفـرد عـىل التعبـري عـام بداخلـه ليصـبح أكـرث قـدرة عـىل التـأثري يف اآلخـرين 
 .توجيههم من أجل تلبية احتياجاته وحلف مشاكلهمو

ـ تتيح الفرصة للطالب ليجرب مواقف الحياة املختلفة،ويضـع حلـوالً لهـا ،ويحـاول التكيـف 
 .معها

 .ـ تعرف الطالب بنفسه ،بقدراته ومواهبه مام يساعده يف تنمية شخصيته

 .يساعده عىل التعلمـ تكسب الفرد الثقة بالنفس وتقوي رابطة الصداقة مع الكبار مام 

ـ تعلم الطالب إطاعة األقـران،كام تطـور لديـه مهـارة القيـادة ومشـاعر الشـفقة واملشـاركة 
 .والتعاون وضبط النفس

ًـ تبني فردا راشدا له قيمه الذاتية واملجتمعية  تنمية القدرة االبتكارية لدى املتعلمني .ً

 .ـ تزيد مستوى الدافعية لدى املتعلمني

 .ثيف املخزون اللغوي لدى املتعلمـ تساعد يف تك

 .ـ إعادة عرض وتشكيل املوقف الواقعي

 .ـ تحقيق مبدأ وحدة املعرفة يف معرفة املشكالت والقضايا التي يتناولها الطالب

 .ـ ترسيخ مفاهيم الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ،واملواطنة الصالحة
 

ن املرسح املـدريس يف دول وقد قام كل من عبد العزيـز الرسيع،وتحسـني بـدر بدراسـة عـ
ذكرا فيها أهداف مرسحة املناهج يف الدول األعضاء موضوع الدراسة،نذكر )1993(الخليج العربية 

 : منها األهداف واألهمية  يف النقاط التالية

 .ـ تنمية قدرات الطالب يف مجال استخدام اللغة واإللقاء السليم

 املرسحية مع غريها من مواد تربوية  وتتفاعـل ـ تحقيق الرتبية الشاملة حيث تتكامل الرتبية
 .مع ما يدرسه الطالب من مواد تعليمية

ـ غرس وتنمية القيم واملثل العليا يف نفوس الطالب وتوعيتهم لتجنيبهم االنـزالق يف النزعـات 
 .الضارة والعادات السلوكية السيئة وغري السوية

 . ج يف املجموعة والعمل الجامعيـ تعويد الطالب عىل االنضباط وااللتزام واالندما

ـ التغلب عىل بعض الجوانب السلبية يف حياة الطالب مثـل االنطوائيـة والعدوانيـة واألنانيـة 
 . .وحب الذات واإلهامل
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 :قيود ومشكالت اسرتاتيجية الدراما

ًتتطلب الدراما تخطيطا مفصالً دقيقا لسلسلة من الخطوات قد يؤثر يف اإلخفـاق يف أيـة ) 1( ً
 .قطة يف قدرة املتعلم عىل تصور موقف واقعين

يجب أن تكون املشكلة مام يهم املتعلمـني بصـورة مبـارشة،لكن يف بعـض فـروع الرتبيـة ) 2(
 .الدينية اإلسالمية يصعب تصوير مواقف موازية للمواقف الواقعية

 الرتكيز عىل ًيجب يف التحليل عن طريق املناقشة الرتكيز عىل املوقف دامئا،لكن إذا مل يتم) 3(
 .املوقف فمن املحتمل أن يظهر ميل إىل انتقاد املمثلني

 :أمناط النشاط الدرامي

 . ويعتمد عىل التعبري الحريك بواسطة الجسم:التمثيل الصامتـ 

 . وهو اسرتاتيجية فرعية يؤدي فيها التالميذ األدوار الرئيسة ملا يراد متثيله:ـ لعب األدوار

 . مناذج ملواقف واقعيةوهي:املواقف التمثيليةـ 

 وهي نص سبق إعداده وتستخدم فيها املالبـس والـديكورات ومـا يلـزم لتنفيـذ :املرسحيةـ 
 .املرسحية

وتقترص عىل عرض صورة حية ملنظر أو حدث أو قصة دون استخدام الكـالم :ـ اللوحة الحية
 .والحركة،وتستخدم يف عرضها مناظر خلفية لتكون قريبة من الواقع

 . وتتصف بالتلقائية والحرية وعدم التقيد بنص معني أو حركات معينة:لية الحرةالتمثيـ 

 :فوائد النشاط الدرامي واللعب التمثييل

فوائد النشاط الدرامي واللعـب التمثـييل يف verna hildebrandأوضحت فرينا هيلد براند 
 :املحاور التالية

تالميـذ عـىل اتسـاع عـاملهم املعـريف حيـث تسـاعد األدوار الدراميـة ال :التطور املعريف) 1(
 .فتزداد قدرتهم عىل اإلدراك والتساؤل واالستفسار

ًحيث تتطلب األدوار الدرامية من التالميذ مزيدا من الحركات املناسـبة  :التطور البدين) 2(
 .مع الرسعة والخفة والصحة الجيدة
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ًي يظهـرون أفكـارا جديـدة ذلك ألن التالميذ يف أثناء اللعـب الـدرام :التطور اإلبداعي)3( 
 .ًويبدعون كلامت،ويكتشفون أفعاالً وأحداثا جديدة وفريدة

حيث يتم التعبري عن املشاعر واالنفعاالت يف أثناء النشاط واللعـب  :التطور االنفعايل) 4 (
 .الذي يحبه األطفال وميارسونه

ميـة يتعرفـون عـىل وذلك ألن التالميذ من خالل لعب األدوار الدرا :التطور االجتامعي) 5(
بعض األدوار االجتامعية للكبار ويحـاولون تفهـم اآلخـرين يف كـل دور منهـا،مام يسـاعدهم عـىل 

 .السلوك اللغوي الصحيح يف مواقف حياتهم اليومية

 :خطوات اسرتاتيجية الدراما

يجب تصور اسرتاتيجية الدراما سلسلة من إجراءات والخطوات،كل خطـوة منهـا رضوريـة 
ناجحة،وملا كانت هذه االسرتاتيجيات تركز عىل العواطف اإلنسانية فإن مـن الرضوري لخربة تعلم 

وتسـري اسـرتاتيجية الـدراما وفـق الخطـوات . التخطيط لها بعناية للحفاظ عىل مناخ نفيس سـليم
 :واإلجراءات التالية

 :تحديد املشكلة) 1(

 الطـالب عـىل يصوغ املعلـم مشـكلة يشـتقها مـن مفهـوم محـدد يف ذهنه،ويضـعها أمـام
القـدرة عـىل "فمـن مفهـوم .السبورة بعد أن يرشح لهم األحوال غري املالمئة السائدة يف منطقـتهم

 :ميكن اشتقاق املشكلة التالية" التعاطف تساعد يف فهم مختلف وجهات النظر

كيف ميكننا أن نقدر وجهة نظر اآلخرين ؟ بهذه الصورة يعي الطالب املفهوم الذي ينبغي 
 .ه،وباللغة التي ميكن أن يفهموهاأن يتعلمو

 :تحديد املوقف واألدوار) 2 (

: مثالً ميكـن أن يسـأل املعلـم.يعتمد املوقف الذي يحدد للتمثيل عىل احتياجات املتعلمني
ثـم يقـرتح متثيـل أحـد هـذه "ما األحداث التي تتذكرونها وميكن أن تكون مثاالً لعدم التعاطف؟"

وميكن توسـيع املوقـف مـن جانـب الطـالب .التسلية واللعباألحداث يف مشهد قصري عىل سبيل 
تحت توجيه املعلم،أو قد يهيـئ املعلـم خطـة ملوقـف موسـع،ويف هـذه الحالـة يجـب أن يسـهم 

 .املتعلمون يف وضع التفاصيل
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 :تهيئة الصف للمشاهدة والتحليل) 3(

. ملوقفيطلب من أفراد الصف مشاهدة املوقف الدرامي الصفي ومالحظة عالمات تطور ا
ما األسئلة أو التعليقات التي يبدو أنها تسـهم يف ظهـور موقـف التعـاطف أو إعاقـة ظهـوره؟ مـا 

 .؟)ال يتعاطف معه(أو أبويه يفهم أحدهام اآلخر أو ال يفهمه" باسل"الترصفات التي تبني أن 

 ):املرسحية(الدراما) 4(

 فهم أدوارهم،وميكـن قبل عودة الشخصية الرئيسة ،يساعد املعلم الشخصيات األخرى عىل
 .أن يلخص املوقف بإيجاز أو يكتفي بطرح بضعة أسئلة رئيسة

 :تحليل املوقف) 5( 

بعد توقف املرسحية ،يطرح املعلم ثالثـة أسـئلة أو أربعـة لـيك لفـت االنتبـاه إىل املوقـف 
 :،وتكون األسئلة كهذه

 ـ هل ميكن أن يحدث مثل هذا املوقف؟

 ؟.ـ مبا شعرتم إزاء املوقف

 ًهل شعرت بأنك تحرز تقدما؟ـ 

 ـ ما العالمات أو اإلشارات التي شاهدتها وكانت مسئولة عن هذه املشاعر؟

ـدالت يف  ـي عكـسـت تـب ـة الـت ـريات ـغـري اللفظـي ـات والتعـب ـذكر الـطـالب التعليـق ـذ يـت عندـئ
ويستعان بالطالب املمثلني كمراجع لدعم مختلـف أشـكال التحليل،ويظـل .االستجابات الشعورية

 .ً موجها إىل عمليات التفاعل ما بني املمثلني االنتباه

 : املواقف القريبة أو الشبيهة) 6(

بعد التحليل، يجب أن يفهم الطـالب أن هنـاك مواقـف كثـرية مشـابهة كـان مـن املمكـن 
 . وبهذه الصورة يدركون أنه ميكن تعميم املفهوم. اختيارها للتحليل

 :اشتقاق التعميامت) 7 (

ف املعـلـم طالـبـه بـصـياغة نـتـائج ـهـذه التجرـبـة،ويجب أن تنطـبـق يف نهاـيـة النـشـاط يكـلـ
 .ًاالستنتاجات أيضا عىل عدد كبري من املواقف املشابهة



 

  9الفصل 
 

189 

 :مواصفات معلم الدراما الصفية

ًالدراما اسرتاتيجية مهمة جدا ،السيام لألطفال،وينبغي يف من يقوم باسـتخدامها أن يتصـف 
 :مبجموعة من السامت والخصائص منها ما ييل

ـ أن يكون ذا ملكة إبداعية ،وبغري هذه املوهبة ال يسـتطيع أن يقـوم بالتـدريس باسـتخدام 
 .هذه االسرتاتيجية 

 .ـ أن يكون واسع الخيال ولديه القدرة عىل التأليف املرسحي

ًـ أن يفهم طبيعة األطفال فهام جيدا،وأن يحرتمهم،وأن يدرك وجهة نظرهم ً. 

 .حيـ أن يلم بحرفية التأليف املرس
 

 : الدراما الخالقة

الدراما الخالقة من وجهة نظر األطفال أجدى من القيام بأدوار يف مرسحيات مؤلفة ،وهذا 
أمر متوقع؛ألن مرسحية الدراما الخالقة عملية جامعية يتعاون فيها الطالب مـن حيـث التخطـيط 

تيـتهم وتنـاقش والتنفيذ للعمل واملهام الصفية،وما يقومون بـه مـن تـأليف نصـوص تعـرب عـن ذا
قضاياهم بدقة،ويتبادلون األدوار،وهذا كلـه مـن شـأنه يكسـبهم القـدرة عـىل اكتسـاب الخـربات 

 . ،وصقل املواهب

ومام الشك فيه أن الدراما الخالقة تحتاج إىل مجموعة مـن الطـالب الـذين تتـوافر لـديهم 
صـول وقاعـات الدافعية للعمل،وكذلك معلم يتمتـع بالصـفات والسـامت سـالفة الذكر،وكـذلك ف

دراسية ذات طبيعة خاصة،وليك تصبح اسرتاتيجية الدراما فعالة البـد عـىل املعلـم أن يشـيع روح 
 .التعاون والحيوية والطأمنينة داخل الفصل الدرايس 

 :وليك تكون اسرتاتيجية الدراما خالقة البد من اتباع بعض الخطوات واإلجراءات التالية
 .من املنهج ميكن أن يتحول إىل مرسحيةًـ يختار املعلم أو الطالب نصا 

 .ـ يقرأ املعلم النص بصوت مسموع وواضح وتعاد قراءته من قبل أحد الطالب
ـ يكتب املعلم األفكار الرئيسة يف النص عىل السبورة،كام يكتب العبارات املهمة وذلك إلثـراء 

 .التعبري اللغوي عند الطالب
حية؟وما مركز االهتامم فيها؟وهل تحتاج إىل أفكار ـ يناقش املعلم الطالب يف كيف تبدأ املرس

 .أخرى ليك تصبح أفضل؟وكيف تنتهي املرسحية؟
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 .ـ يقسم املعلم الطالب إىل مجموعات ويطلب منهم تحويل النص إىل حوار مرسحي 
 .ـ يقرأ املعلم املرسحيات عىل الطالب ويتم اختيار أفضلها وترشح ألدائها

 .ثيل املواقف األساسية مع إبراز الحوار الرضوريـ يطلب املعلم من الطالب مت
 .ـ يتدرب الطالب عىل متثيل كل مشهد عىل حدة

 .ـ يعاد متثيل املرسحية كاملة
 .ـ يناقش املعلم التالميذ يف األحداث وعنارص املرسحية

 :ًثالثا ـ اسرتاتيجية حل املشكالت

 تتطلب إيجابية املتعلمني،حيث تعد اسرتاتيجية حل املشكالت من أبرز االسرتاتيجيات التي
وتؤـكـد األدبـيـات الرتبوـيـة  أن الرـسـول .يواجـهـون الكـثـري ـمـن املـشـكالت داـخـل حـجـرة الدراـسـة

استخدم اسرتاتيجية حل املشكالت عنـدما ظهـرت مشـكلة سـامع )  عليه وسلمالـلـهصىل (الكريم
رقهم هـذا األمر،فطفقـوا اآلذان ،حيث إن املسلمني ساعتئذ كانوا يتحينون الصالة ويقدرون لهـا،وأ

يبحثون لهم عن شعار مييزهم يف عبادتهم عن غريهم من األديان،ونتج عـن هـذا األمـر أن رسـول 
 .اجتمع مع صحابته لبحث ودراسة هذه املشكلة) عليه وسلمالـلـهصىل (الـلـه

اهـتم النبـي : عن أيب عمري بن أنس عن عمومة لـه مـن األنصـار قـال"فبدأت االقرتاحات، 
انصب رايـة عنـد حضـور الصـالة،فإذا رأوهـا :كيف يجمع الناس،فقيل له)  عليه وسلمالـلـهصىل (

شـبور،اليهود،فلم :فذكرله القنع يعنـي الشـبور،وقال زيـاد:آذن بعضهم بعضا،فلم يعجبه ذلك،قال
هو من أمر النصارى،فانرصف عبد :فذكرله الناقوس،فقال:هو من أمر اليهود ،قال:يعجبه ذلك،وقال

،فـأري األذان يف ) عليـه وسـلمالـلــهصـىل (ن زيد بن عبـد ربـه وهـو مهـتم لهـم الرسـول بالـلـه
،إين لبـني الـلــهيـا رسـول :فقـال:فأخربه)  عليه وسلمالـلـهصىل  (الـلـهفغدا عىل رسول :منامه،قال

قـد رآه قبـل )  عنـهالـلـهريض (وكان عمر بن الخطاب:نائم ويقظان إذ أتاين آت فأراين األذان ،قال
مـا منعـك أن : فقـال)  عليـه وسـلمالـلــهصـىل (ثـم أخـرب النبـي:ً فكتمه عرشين يومـا ،قـالذلك

قـم ): عليـه وسـلمالـلــهصىل (الـلـه بن زيد فاستحيت،فقال رسول الـلـهسبقني عبد :تخربين؟قال
 " .فأذن بالل: بن زيد،فافعله،قالالـلـهفانظر ما يأمرك به عبد 

ًكان حريصا )  عليه وسلمالـلـهصىل  (الـلـهرسول ويتضح لنا من هذا الحديث السابق أن 
 عىل تدريب وتشجيع صـحابته عـىل اسـتخدام حـل املشـكالت الواقعيـة التـي تـواجههم، وذلـك 
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عن طريق توفري بيئة مشجعة للتفكري واالستامع بإنصات لجميع وجهات النظر والحلول املحتملة 
 .للمشكلة

كالت باعتبارها طريقة متكـن الطـالب مـن تعلـم وينظر الرتبويون إىل اسرتاتيجية حل املش
مفهومات علمية جديدة،ويرون أنها اسرتاتيجية تتحدى األبنية املعرفية السـابقة لـدى املتعلمـني، 
وتتحدى األطر املرجعية املعتادة من خالل طرح مشكالت جديدة يف مواقف جديدة تجرب الطالب 

هم  السابقة يف ضوء ذلك،مام يـؤدي إىل تنميـة عىل التفكري املتشعب واملتعمق ومراجعة مفهومات
 .القدرات اإلبداعية،وتنمية الثقة بالنفس

واسرتاتيجية حل املشكالت تتطلب من املتعلم أن يصري أكرث فعالية وإيجابية ومشاركة،كام 
 .أنها تضمن استخدام املتعلم ألساليب مختلفة كاملالحظة،وفرض الفروض،والتجريب

 :يجية حل املشكالتفوائد استخدام اسرتات

ـ مساعدة املتعلم عىل الوصول إىل أفضل الحلول واالحتامالت لحل معضلة محددة،وذلك مبا 
 .يتواءم ومهاراته وقدراته الذاتية

 .ـ إعطاء الطالب الفرصة الكافية للتفكري بحرية والتخطيط الهادئ لحل املشكلة

شـكالت الحيـاة والتفكـري يف البـدائل ـ تزويد الطالب باملهارات األساسـية الالزمـة ملواجهـة م
 .املتاحة والتعلم الذايت املستمر

ـ تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة عندما تنشـأ عـن املشـكلة األساسـية مشـكالت ومسـائل 
 .جديدة

ـ نقل الرتكيز يف عملية التدريس من مستوى التلقني إىل الرتكيز عىل تنمية مستويات التفكـري 
 .العليا

 

 :جية حل املشكالتخطوات اسرتاتي

ـا  ـابهة يف خطواتـه ـون متـش ـاد تـك ـكالت ،تـك ـل املـش ـرتاتيجية ـح ـاذج الـس ـدة مـن ـرت ـع ظـه
وإجراءاتها،والجهد الذي يبذله املتعلم،واملسار املعريف الذي يسلكه،وفيام ييل عـرض لـبعض هـذه 

 :النامذج

 :منوذج حل املشكالت اإلبداعي) 1(

 :نات ثالثة هيويتضمن هذا النموذج ست مراحل محددة داخل مكو

فهم املشكلة،ويتكون من ثـالث مراحـل فرعيـة مثـل التوصـل للمشـكلة غـري :ـ املكون األول
 .محددة الضبابية،وجمع البيانات،وتحديد املشكلة
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 .توليد األفكار:ـ املكون الثاين

التخطيط للعمل ،ويتكون من مرحلتني هام التوصل للحل،والتوصـل لقبـول  :ـ املكون الثالث
 .الحل

ملكون األول ـ فهم املشكلة ـ يتناول التوصل لنقطة يركز فيها املتعلم جهـده لحـل هـذه وا
وهـو يف هـذه املرحلـة . املشكلة،فإن تحديد املشكلة يساعد عىل أن يجد املتعلم البـدائل املتاحـة

يسعى للحصول عىل أكرب قدر من املعلومات والبيانات التي تساعد يف توضيح املشـكلة الضـبابية 
 . د املشكلةوتحدي

بينام يشري املكون الثاين إىل أن املتعلم يحتـاج إىل آراء وأفكـار متعـددة ومتنوعـة جديـدة 
أمـا املكـون الثالـث،وهو التخطـيط للعمـل . وغري مألوفة ليك تحـل مشـكلة قـد سـبق تحديـدها

حلـة فالهدف منه ترجمة األفكار املهمة إىل إجراءات مفيدة،وقابلـة للتنفيذ،فالهـدف يف هـذه املر
 :هو وضع خطة عمل لتنفيذ الحل،وعملية التخطيط هذه تتضمن مرحلتني هام

 .ـ إيجاد الحل

 .ـ تقبل الخطة

ــدقيق  ــل والـت ــا بالتحلـي ــار ،وتناولـه ــول تتـضــمن متـحــيص األفـك ــة إيـجــاد الحـل ومرحـل
 ًوالتحسني،وأحيانا يكون الرتكيز يف هذه املرحلة عىل التصنيف والتحديد، أي االنتقال من عدد كبري
ًمن األفكـار لعـدد أقـل عـىل أسـاس املفاضـلة،وأحيانا أخـرى يكـون الرتكيـز عـىل وضـع محكـات 

 .وتطبيقها عىل األفكار املطروحة،والتوصل للحل يتيح الفرصة لفحص األفكار املطروحة وتدعيمها

أما مرحلة تقبل الخطة  فتعني تقبل الحلول التي تم التوصل إليها،وتتناول دراسة إمكانيـة 
وهـذه .  يف الواقع،كام تؤكد عىل التغيري املستهدف بتطبيق الحلول التي تم التوصـل إليهـانجاحها

 ...املرحلة أهم ما فيها االلتزام ، والحصول عىل التأييد واملساندة وتجنب املقاومة

 : ويقوم هذا النموذج عىل مراحل هي0SBORN:منوذج أوزبورن) 2(

 .وهي مرحلة تحديد املشكلة ـ التوجه،

 .وهي مرحلة جمع املعلومات والبيانات الالزمة لحل املشكلة إلعداد،ـ ا

 .وتعني تقسيم املادة إىل أجزاء ـ التحليل،
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 .وهي البدائل لجمع اآلراء ـ الفرص،

 .وهي مرحلة السكون حتى يتحقق اإلرشاق ـ االختامر،

 . ًأي وضع األجزاء معا ـ التوليف،

 .كار التي تم االنتهاء منهاوهي عملية تعني تقييم األف ـ التحقيق،

 

 :منوذج بارنس) ب(

يف جامعـة " مرشوع دراسـة اإلبـداع " بعنـوان1967ًقدم بارنس منوذجا لحل املشكالت عام
 :بافلو، وهذا النموذج يقوم عىل مراحل خمس،هي

 .ـ البحث عن الحقائق واكتشاف الحقائق املناسبة

 .ـ البحث عن املشكلة

 .دائل باستخدام املحكاتـ البحث عن الحل،وتقييم الب

 .ـ البحث عن األفكار وتوليد البدائل

 .ـ البحث عن قبول الحل،واإلعداد لوضع الفكرة موضع التنفيذ
 

 : النموذج األمرييك ) ج(

 إىل عرشة اـسـرتاتيجيات فرعـيـة لـحـل PROBLEM SOLVERوأشـار النـمـوذج األـمـرييك 
 :املشكالت هي

 :متثيل املشكلة باستخدام األشياء)1(

إن تحريك األشياء من مكان إىل آخر يف أثناء الحل قد يسـاعد بعـض الطالب،ألنـه ميكـنهم 
كـام يسـاعد ذلـك عـىل .من تطوير صور برصية للبيانات الواردة يف املسألة ولعمليـة الحـل ذاتهـا

ًالتعميم،إذ أن الطـالب عنـدما يـؤدون دورا إيجابيـا يف الحـل يزيـد يف احـتامل تـذكرهم للعمليـة  ً
 .ونها يف حل مشكالت مشابهةويستخدم

 :رسم الصور أو املخططات) ب (

بعض األطفال يفضلون الصور واملخططات املتوافرة يف النص املقروء،ويرسمون مثـل هـذه 
الصور واملخططات،وليس من الرضوري أن تكون هـذه الصـور متقنـة وجميلـة فهـدفها مسـاعدة 

 .جتهاالطالب عىل فهم البيانات الواردة يف املوضوع ومعال
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 :إعداد الجداول واستخدامها يف الحل) ج(

إن الجداول ترتيب منظم للبيانات واألرقام الواردة يف املوضوع الذي يدرسه الطالـب،وهي 
عملية تساعد الطالب عىل تتبع البيانات وتحديد الناقص منها،والتعرف عىل البيانات املطلوبـة يف 

 .ت أخرى مثل اسرتاتيجيات البحث عن منط معنياملوضوع وهي اسرتاتيجية تعمل مع اسرتاتيجيا

 :إعداد القوائم املنظمة) د (

هذه االسرتاتيجية تسهل مراجعة ما تم عمله،وما تبقى عىل الطالب حتى يفهـم املوضـوع 
 .أو املسألة،وهي اسرتاتيجية توفر للطالب طريقة منظمة لتسجيل االرتباطات الثنائية بني األشياء

 :تأكد من الحلالتخمني ثم ال) هـ (

تكون هذه االسرتاتيجية نافعـة يف املشـكالت ذات األعـداد الكبـرية أو البيانـات الكثـرية،أو 
يخمـن الطالـب الحـل،ويخترب .عندما يسـأل الطالـب عـن حـل ولـيس عـن كـل الحلـول املمكنـة

وبهـذه الطريقـة . ًيخمـن الطالـب حـالً جديـدا وهكـذا.صحته،وإذا كان الحل األوحد غري صـحيح
 الطالب أكرث فأكرث من الحل الصحيح عن طريق التخمينات املتتابعة واألكـرث منطقيـة مـن يقرتب
 .األوىل

 :استخدام منط معني أو اكتشاف هذا النمط) و (

ًيقصد بالنمط تكرار منظم، وقـد يكـون الـنمط  عـدديا وبرصيـا أو سـلوكيا ً وبـالتعرف إىل .ً
 .وة التاليةالنمط يستطيع الطالب أن يتنبأ مبا سيأيت يف الخط

 :بدء الحل من آخر املعطيات ثم الرجوع إىل الوراء) ز(

ًقد يحتاج الطالب أحيانا إىل سلسلة مـن الحسـابات بـدء مـن البيانـات املعطـاة يف نهايـة  ً
 .املسألة لينتهي مبعالجة البيانات املقدمة يف أول املسألة

 :استخدام التفكري املنطقي) ح (

املشكالت جميعهـا،ولكن قـد تكـون هنـاك مسـائل معينـة تستخدم هذه االسرتاتيجية مع 
إن مثـل ..." فـإن... أو إذا كان ذلك غري صـحيح..." فإن ...إذا كان"تتضمن عبارات رشطية من نوع 

 . هذه املسائل يتطلب حلها استخدام التفكري املنطقي الشكيل



 

  9الفصل 
 

195 

 : تبسيط املشكلة) ط(

ط مـام عليـه فعـالً خاصـة عنـد حـل قد يجد الطالب أن من املفيد له جعل املسـألة أبسـ
 .املسألة املعقدة 

 :العصف الذهني) ي(

تستخدم هذه االسرتاتيجية عادة عندما تفشـل االسـرتاتيجيات األخـرى يف حـل املشـكلة،أو 
عندما ال يستطيع الطالب التفكري مبشكلة أخرى مامثلة قام بحلها فيام مىض،أو عندما يعجـز عـن 

وتتضـمن اسـرتاتيجية العصـف . سـتخدمها لحـل مشـكلة مـا محـددةالتفكري باسرتاتيجية معينة ي
 :الذهني الخطوات التالية

 .ـ تحديد املشكلة

 .ـ تحديد أهداف عصف الدماغ

 .ـ تهيئة املجموعة أو الصف

 .ـ تسجيل اإلجابات وتعزيزها

 .ـ معالجة األفكار وتنظيمها

أساسـية،تبدأ بتوجيـه ويتألف التعليم املعتمد عىل حل املشكالت عادة من خمس مراحل 
 . املعلم للتالميذ نحو املوقف املشكل،وتنتهي بعرض عمل التلميذ وإنتاجه وتحليله

 :ًرابعا ـ اسرتاتيجية املناقشة واألسئلة الصفية

يتناول هذا الجزء مـن الفصـل الثالـث الحـديث عـن املناقشـة يف القـرآن الكـريم والسـنة 
،من حـيـث املفـهـوم واألهمية،وأـهـداف اـسـتخدامها يف النبوية،واـسـرتاتيجية املناقـشـة يف الـتـدريس

 .تدريس الرتبية اإلسالمية،ومناذجها املختلفة،ودور املعلم يف استخدامها،واألسئلة الصفية

 :املناقشة يف القرآن الكريم والسنة النبوية) 1(

استطاع القرآن الكريم والسنة النبويـة أن يربيـا العواطـف والعقـل اإلنسـاين عـىل 
التفكري املنطقي السليم،وذلك عـن طريـق اسـتخدامهام أسـاليب متنوعـة ومختلفـة مـن 

وألن من أهم أهداف الرتبية اإلسالمية بناء شخصية الفـرد بكافـة .أهمها املناقشة والحوار
 فته يف الحياة فإن القرآن الكريم والسنة النبوية قد عنيـا ليتمكن من القيام بوظي جوانبه؛
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باستخدام أساليب املناقشة والحوار،وذلك ملراعاة الفروق الفردية،وإثارة ميول واهتاممات األفـراد 
 .وضامن إيجابيتهم

والحوار يتجه يف الحقيقة إىل العقل البرشي، ذلك األمر الذي يؤكده القـرآن الكريم،والـذي 
عـتامد عـىل العقـل والتفكـري يف تكـوين اإلميان،حيـث إن العقـل أسـاس الـدين ومنبـع يشرتط اال

العلم،ومام يدل عىل ذلك ما ورد من آيات دالـة عـىل مكانـة العقـل واسـتخدامه يف الوصـول إىل 

ــهاـسـتنتاج ـقـدرة  ـه تـعـاىل الــل ـك قوـل ـة،ومن ذـل ـا إال الـعـاملون: ،وآياته الكونـي ـا يعقلـه  ( وـم

ـوت، ـاىل، وق)43العنكـب ـه تـع ـي : وـل ـذلك يحـي ــهـك ـون الــل ـم تعقـل ـه لعلـك ـريكم آياـت ـوىت وـي  اـمل

)،73البقرة.( 

ويف الـقـرآن الـكـريم آـيـات كـثـرية ـجـاءت يف ـصـور اـسـتفهامية،أي ـبـدأت ـبـأداة ـمـن أدوات 
يسألك،ويف هـذا داللـة /يسألونك،سألك،سألها،:االستفهام،فضالً عن آيات أخرى بدأت بكلامت مثل

وتنوع أسئلتها عن طريق اختالف الصياغة،ومن خالل األسئلة القرآنية البد عىل استخدام املناقشة،
للعقل من الحركة الدائبة املستمرة،وأن الدين يحرتم العقل عن طريـق السؤال،واإلسـالم بـدأ مـن 

 يـسـألونك ـعـن األنـفـال ـقـل األنـفـال هلل : ـخـالل الـحـوار واملناقـشـة وـطـرح األـسـئلة،يقول تـعـال

يسـألونك عـن األهلـة قـل هـي مواقيـت للنـاس والحـج : وقولـه تعـاىل) 1األنفـال،(والرسول

)،189البقرة( ، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبني

 ).4املائدة،( الـلـهتعلمونهن مام علمكم 

،بـل وقد تعددت استخدامات األسئلة يف القرآن الكريم ،ومل تقترص عـىل حـد اإلجابـة عنها
،والتحدي الـلـهتعددت إىل أغراض أخرى منها التوبيخ والسخرية،وإلزام الحجة،والتأكيد عىل قدرة 

أفرأيتم ما متنون أأنتم تخلقونه أم نحن : يقول تعاىل.. إلثارة العقول الخامدة،والتهديد والحرسة
نشـئكم يف مـا ال عىل أن  نبدل أمثالكم ون*الخالقون نحن قدرنا بينكم املوت وما نحن مبسبوقني

أأنـتم تزرعونـه أم نحـن *أفرأيتم مـا تحرثـون*ولقد علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون*تعلمون
أفرأيتم املـاء *بل نحن محرومون*إنا ملغرمون*ًلو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون*الزارعون

ًـجـا فـلـوال ـلـو نـشـاء جعلـنـاه أجا*أأـنـتم أنزلتـمـوه ـمـن اـملـزن أم نـحـن املنزـلـون* اـلـذي ترشـبـون
ًنحن جعلناها متاعا * أأنتم أنشأت شجرتها أم نحن املنشئون*أفرأيتم النار التي تورون*تشكرون

  ).73ـ 58الواقعة،(  وتذكرة للمقوين 
واملناقشة  ـ سبحانه وتعاىل ـ رضورة أن يتحىل املناقش بنزعة الجدل الـلـهولقد أكد 

 ادع إىل سـبيل ربـك بالحكمـة ول تعـاىليقـ بصورة طيبة تتسم بالحكمة واملوعظة الحسنة،
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واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سـبيله وهـو أعلـم 

ولقد اتسم الحوار واملناقشة بتوافر االتساق والتوافق املنطقي والتناغم ). 125النحل، (باملهتدين
ة ـمــن األخالقـيــات والفـضــائل واالنـســجام،ذلك إذا أراد الـفــرد أن يكـســب اآلـخــرين مجموـعــ

وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي : والسلوكيات،وهذا اليتحقق بالقوة والعنف، يقول تعاىل
أحسن إال الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينـا وأنـزل إلـيكم وإلهنـا وإلهكـم واحـد 

 ).46العنكبوت،( ونحن له مسلمون
 استهدفت يف املقام األول الوصول إىل الحـق واليقني؛وذلـك ألن واملناقشة يف القرآن الكريم

وجـادلوا بالباطـل :  الجدل والنقاش ال يكونان إال يف سبيل الحق والبعد عن الباطل،يقول تعـاىل

 عـز وجـل أن ينـدد الـلـه،ولذلك حرص )5غافر،(ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب

ومـن  النـاس مـن :  ىل حجة أو برهان أو دليل،يقول تعاىلمبن يجادل ويناقش وهو ال يعتمد ع

ومن النـاس مـن : ،ويقول تعاىل)20لقامن،( بغري علم وال هدي وال كتاب منريالـلـهيجادل يف 

 ).3الحج،( بغري علم ويتبع كل شيطان مريدالـلـهيجادل يف 
حقيقـة وإزالـة وقد تعددت صـور وأشـكال املناقشـة والحـوار يف القـرآن الكـريم ؛لبيـان ال

األوهام والخرافات من عقول الناس،ومحاربة التقليـد األعمـى لآلبـاء واألجـداد،والختالف موقـف 

سـل بنـي : وهدف املناقشة،وطبيعة املناقشة،فمنها ما كان الغرض منه التذكرة،مثل قوله تعـاىل
 شـديد الـلــه من بعد مـا جاءتـه فـإن الـلـهإرسائيل كم آتيناهم من آية  بينة ومن يبدل نعمة 

، ومنها ما كان الغرض منه التنبيه واإليضاح؛بهدف الوصول إىل اليقـني مثـل )211البقرة،(العقاب

ولقـد :  وحـده،يقول تعـاىلالـلـهوقومه،ودعوته لعبادة ) عليه السالم(الحوار  الذي كان بني نوح
أخـاف علـيكم عـذاب يـوم  إين الـلــهأن ال تعبـدوا إال *ًأرسلنا نوحا إىل قومه إين لكم نذير مبني

فقال املأل الذين كفروا من قومه  ما نـراك إال برشاً مثلنـا ومـا نـراك اتبعـك إال الـذين هـم *أليم
قال يا قوم  أرأيتم إن كنـت * أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل  بل نظنكم كاذبني

ويا قوم * وأنتم لها كارهونعىل بينة من ريب وآتاين رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها 
وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم مالقو ربهـم ولكنـي * الـلـهعليه ماالً إن أجري إال عىل  ال أسألكم

وال أقـول عنـدي *  إن طردتهم أفـال تـذكرونالـلـهويا قوم من ينرصين من * ًآراكم قوما تجهلون
 الـلـهل للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم   وال أعلم الغيب وال أقول إين ملك وال أقوالـلـهخزائن 

قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكرثت جدالنا فأتنـا *  أعلم مبا يف أنفسهم إين إذا ملن الظاملنيالـلـهخرياً 

(  إن شـاء ومـا أنـتم مبعجـزينالـلــهقـال إمنـا يـأتيكم بـه * مبا تعدنا إن كنـت مـن الصـادقني
 ).33ـ25هود،
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صـية مـن حيـث عنارصها؛كالشـخوص،واملكان والحـدث،وهي ومنها ما جاء يف صورة قص 

وارضب لهم مثالً : ًعادة ما تتضمن قيام أخالقية وفضائل مربية،مثل قوله تعاىل يف صورة الكهف
كلتا الجنتني آتت *رجلني جعلنا ألحدهام جنتني من أعناب وحففناهام بنخل وجعلنا بينهام زرعا

وكان له مثر فقال لصاحبه وهو يحـاوره أنـا أكـرث * هام نهراأكلها ومل تظلم منه شيئا و فجرنا خالل
ومـا أظـن * ودخل جنته وهو ظامل لنفسه قـال مـا ظـن أن تبيـد هـذه أبـداً*منك ماالً وأعز نفرا

قال له صاحبه وهـو يحـاوره أكفـرت  * ًالساعة  قامئة ولنئ رددت إىل ريب ألجدن خرياً منها منقلبا
 ريب وال أرشك ـبـريب الــلــهلـكـن ـهـو *م ـسـواك رـجـالًباـلـذي خلـقـك ـمـن ـتـراب ـثـم ـمـن نطـفـة ـثـ

*  إن ترن أنا أقل منك ماالً وولداالـلـه ال قوة إال بالـلـهولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء *أحداً
أو * ًفعىس ريب أن يؤتني خرياً من جنتك ويرسل عليها حسـبانا مـن السـامء فتصـبح صـعيداً زلقـا

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيـه عـىل مـا أنفـق فيهـا ً*لبايصبح  ماؤها غوراً فلن تستطيع له ط
ومل تكن له فئة ينرصونه مـن دون *وهي خاوية عىل عروشها ويقول يا ليتني مل أرشك بريب أحداً

 ).43ـ32الكهف،( ًا  وما كان منترصالـلـه

 ومن صور املناقشة يف القرآن الكريم حوار الفرد ونفسه،وهو حوار يشري عـادة إىل التفكـري
والتدبر والتعقل فيام يحيط باإلنسان من ظواهر كونية بهدف الوصول إىل اليقني،ومن أمثلة ذلـك 

وكذلك نري إبراهيم ملكـوت السـاموات :  لنفسه،يقول تعاىل) عليه السالم(حوار النبي إبراهيم
 أحـب ًفلام جن عليه الليل  رأى كوكبا قال هذا ريب فلام أفل قال ال*واألرض وليكون من املوقنني

اآلفلني فلام رأى القمر بازغا قال هـذا ريب فلـام أفـل قـال لـنئ مل يهـدين ريب ألكـونن مـن القـوم 
الضالني فلام رأى الشمس بازغة قال هذا ريب هـذا أكـرب فلـام أفلـت قـال يـا قـوم إين بـرئ مـام 

 ام،األنعـ( ًترشكون إين وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حنيفا وما أنا مـن املرشكـني
 ).79ـ75

ً حريصا عىل تعليم الصـحابة واملسـلمني   الـلـهوإذا انتقلنا إىل السنة النبوية نجد رسول  
سـألت :  بن مسـعود قـالالـلـهبطريقة املناقشة والحوار،واألحاديث النبوية تؤكد ذلك ،فعن عبد 

ثـم : وقتها،قـالالصـالة عـىل :  ؟،قـالالـلــهأي العمـل أحـب إىل ): " عليه وسلمالـلـهصىل (النبي 
قـال حـدثني بهن،ولـو اسـتزدته  . الـلــهالجهاد يف سـبيل :ثم أي؟قال:ثم بر الوالدين،قال: أي؟قال
 ) .  أخرجه البخاري"(لزادين

بغرض  قد استخدم السؤال قبل إلقاء الحديث؛)  عليه وسلمالـلـهصىل ( والرسول الكريم
 ديـث التـي بـدأت بـأدوات االسـتفهام تهيئة األذهان إىل ما سـيلقى عليهـا، ولقـد تعـددت األحا
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وقد  .أال أدلكم؟ ؟الـلـههل شعرت أن  أترى بكم سبقك أصحابك؟ أال تسمعون، أال أحدثكم،: مثل
ًاملناقشة والحوار كأسلوب تربوي قـوي األثـر وأكرثهـا نفعـا  ) عليه وسلمالـلـهصىل ( اتبع الرسول

م،كام أنه أحسن اسـتغالل حاجـات املسـلمني ،فاعتمد عىل الخربة املبارشة يف أغلب مواقف التعلي
 .لالستفهام والسؤال عن أمور الدين

واألمثلة عىل اسـتخدام األسـئلة والحـوار لتعلـيم وتوجيـه وإرشـاد املسـلمني يف األحاديـث 
 :وسنكتفي يف هذا املجال باالستشهاد بحديث واحد النبوية الرشيفة،

أتـدرون ) :  عليه وسلمالـلـهصىل  (الـلـهقال رسول : قال)  عنهالـلـهريض (عن أيب هريرة 
املفلس مـن أمتـي يـأيت يـوم القيامـة : قال.املفلس فينا من ال درهم له وال متاع: من املفلس؟قالوا

بصالة وصيام وزكـاة ،ويـأيت وقـد شـتم هذا،وقـذف هـذا،وأكل مـال هذا،وسـفك دم هـذا،ورضب 
ته قبل أن يقيض مـا عليـه أخـذ هذا،فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته،فإن فنيت حسنا

 عليـه الـلـهصىل (وكان الستخدام الرسول ).رواه البخاري ومسلم"(من خطاياهم ثم يطرح يف النار
الحوار واملناقشة عدة أغراض،منها تربية العواطف ،وحث املسلمني عىل البدء بالسؤال من ) وسلم

 .تفكر والتدبرأجل طلب املعرفة،وإثارة انتباههم وأذهانهم،ودعوتهم إىل ال

 :املناقشة كاسرتاتيجية تدريس) 2(

يقوم املعلم بدور رئيس يف عملية التعليم والتعلم،وهذا الدور يتوقـف عليـه نجـاح هـذه 
العملية أو فشلها يف تحقيق األهداف التعليمية املرجوة ،ولذلك فـاملعلم هـو املسـئول األول عـن 

ـا ـوم ـب ـذ وإدارة املوـقـف الـصـفي؛ألنه يـق ـه للمواـقـف تخـطـيط وتنفـي لتخطيط والتنـظـيم والتوجـي
التعليمية،وتحديد أهدافها،واختيار اسرتاتيجيات التدريس املناسبة التي تضمن التفاعل والتواصـل 

 .بينه وبني الطالب، وتحقيق إيجابية الطالب من تهيئة فرص النقاش والحوار

جـال العلـم ولقد نشط الفكر الرتبوي نتيجة ما يحدث من تطورات وتغـريات مطـردة يف م
وتطبيقاته،وأـسـفر ذـلـك ـعـن ظـهـور ـعـدة اتجاـهـات يف إدارة املوـقـف التعليـمـي داـخـل قاـعـات 

وعن طريق التفاعل والتواصل بني املعلم والطالب يتم .الدرس،تساعد عىل تحقيق االتصال الفعال
إىل ويؤدي هذا التواصل .ًمشاعا بينهام) الخربة(انتقال املعرفة من شخص آلخر،حتى تصبح املعرفة

 .تفاهم مشرتك بني هذين الشخصني أو أكرث

ًوهذا التواصل والتفاعل بني املعلم والطالب يحقق تقدما يف نقـل املعلومـات واألفكـار  
 واالتصـال التعليمـي الـذي  ويساعد  املتعلمني عىل فهم أهداف املوقـف التـدرييس، واملفاهيم،
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 ت مشرتكة للتفاهم بني املعلم وطالبه،يحدث من خالل استخدام املناقشة يساعد يف تكوين خطوا
وبني الطالب وأنفسهم بجانب قدرة االتصال التعليمي يف إحداث تغيـري يف االتجاهـات وزيـادة يف 

 .املعلومات

ًوتعد اسرتاتيجية املناقشة مؤرشا السـتيعاب املتعلمـني املعلومـات ومتثلهـا ونقـدها،وهي  
 يعدل من خططه،وهي طريقة تسمو بالصالت تعطي تغذية راجعة فورية للمعلم؛يك يستطيع أن

ًبني الطالب واملعلم،وتعطي الطالب إحساسا بتقبل املعلمني لهم وآلرائهـم وأفكـارهم ،وهـذا مـن 
 .شأنه أن يساعد يف منو اتجاهات الطالب نحو املادة التعليمية واملعلم

 املتعلم وتـؤمن وتكتسب اسرتاتيجية املناقشة أهميتها يف التدريس من أنها تسلم بإيجابية
بدوره يف العملية التعليمية، وقدرته عىل املشاركة اإليجابية والتفاعـل املسـتمر،كام تجعـل عالقـة 

 .املعلم بطالبه قامئة عىل االحرتام املتبادل،وإميان املعلم بقدرة طالبه عىل املشاركة الفعالة

نيـة اإلسـالمية يف أنهـا وتكمن أهمية استخدام اسرتاتيجية املناقشة يف تـدريس الرتبيـة الدي
تعمل عىل تنقية أذهان الطالب واتجاهاتهم من هيمنة الجانب املعـريف يف حـدوده الضـيقة مـن 
تذكر واستدعاء للمعلومات،وكذلك دورها يف إعالء مبـادئ األخـوة والتعـاون،واإلقالع عـن ذهنيـة 

ا تشـجع الطـالب يف القطع بصحة قضية معينة دون دليل أو حجة أو برهان،هذا باإلضافة إىل أنهـ
 .االنفتاح عىل املختلف واملتعارض من اآلراء واألفكار

ـا ـشـيوعا يف   ـن أـصـعب االـسـرتاتيجيات التدريـسـية وأقلـه ـد اـسـرتاتيجية املناقـشـة ـم ًوتـع
التدريس،فأما صعوبتها فألنها تحتاج من املعلم والطالب إىل يقظة دامئة،وجد كامل،ووجـه مرشق 

نها تحتاج إىل إعداد وتدريب عليها سـواء مـن قبـل املعلـم أو مـن باسم،وأما قلة شيوعها فذلك أل
ًقبل الطالب،كام تتطلب وقتا أكرث من بقية االسرتاتيجيات التدريسية للوصول إىل الهـدف العلمـي 

 .املطلوب

 : مفهوم املناقشة) 3(

،ويف ،واملناقشة االستقصاء يف الحسـابنقش اليشء من باب نرص"جاء يف مختار الصحاح أن 
 ".ّالحديث من نوقش عذب

وناقـشـه  لوـنـه ـبـاأللوان وزيـنـه،ً:نـقـش اليشء نقـشـا: " وـجـاء يف املعـجـم اـلـوجيز أن
 وجاء يف أساس ".ناقشه الحساب،واملسألة بحثها :ويقال استقىص يف حسابه، ً:مناقشة ونقاشا
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مـن  :") عنهـاالـلــهريض (ّانتقش  الرجل عىل فصـه،أمر أن يـنقش عليـه،وعن عائشـة:" البالغة أن
 " .ّنوقش الحساب عذب

مناقشة يشء ما مع شخص ما :  بأنهاDiscussionويف اللغات األجنبية جاءت كلمة مناقشة
 .كتابة أو مشافهة وتتم بشكل فردي أو جامعي،وتتضمن قبول اقرتاحات وعرض خطط يف املسألة 

 : مفهوم املناقشة-

ة،ومحلها تـدور حـول معـان وقد تعدد تعريفات ومواضعات املناقشـة لـدى علـامء الرتبيـ
عملية اختيار موضوع أو مسألة وتبادل الرأي :" متقاربة،فيعرفها قاموس الرتبية وعلم النفس بأنها

 " .حولها بغية التوصل إىل قرار أو نتيجة ما بشأنها

صيغة من صـيغ املباحثـة الجامعيـة يـنظم فيهـا املعلـم والتالميـذ األعـامل :" وتعرف بأنها
شكلة وإصدار القـرارات بالتباحـث وتبـادل اآلراء والتعـاون عـىل تحديـد املشـكلة الالزمة لحل امل

 " . وتحليلها وحلها وتقويم هذا الحل

تبادل أو تقديم لألفكار وفحصها سـواء :" أما يف املواضعات األجنبية للمناقشة فتعرف بأنها
خـرين عـن تفاصـيل يف املحادثة أو الكتابـة،وهي تعنـي االشـرتاك أو االنخـراط يف حـديث مـع اآل

 " . موضوع ذي اهتامم مشرتك

خطة من أجل تحقيق األهداف فهـي تصـنع الطريقـة : "  بأنهاGerlochويعرفها جريلوش 
 " .والتقنيات التي من املؤكد أن املتعلم يفعلها يف الواقع ليصل إىل الهدف

 الحـوار ويالحظ من التعريفات السابقة أن املناقشـة اسـرتاتيجية يف التـدريس تقـوم عـىل
وتبادل اآلراء واألفكار بني املعلم وطالبه،وتقوم عىل التخطيط املسبق من حيث تحديد موضـوعها 
وأبعاده وعنارصه،وتتميز بالتزام قضية أو مشكلة يرغب الطالب واملعلـم رغبـة جـادة يف حلهـا أو 

ًالوصول إىل قرار فيها، وهذه االسرتاتيجية تجعل الطالب مركزا ومحورا يف املو قف الصـفي،وتقتيض ً
أن يشارك الطالب كافة يف املناقشة،وتعتمد عىل استخدام األسئلة،وعىل خـربات ومعـارف الطـالب 

 .السابقة،وتضمن إيجابية الطالب وتفاعلهم

 :وميكن القول بأن اسرتاتيجية املناقشة هي

يقـوم عـىل الحـوار وتبـادل الـرأي واألفكـار بـني املعلـم  تخطيط هادف وموجه للدرس،
 وبني الطالب وأنفسهم حول القضايا الدينيـة املثـارة يف دروس الرتبيـة الدينيـة  طالب،وال
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اإلسالمية،وتقوم عىل استخدام األسئلة املوجهة،ومشاركة الطالب مشاركة إيجابيـة يف كـل 
 . مراحل الدرس

 

 :أهداف استخدام اسرتاتيجية املناقشة) 4(

رتبوـيـة أهمـيـة اـسـتخدام اـسـرتاتيجية أـكـدت الدراـسـات والبـحـوث الـسـابقة والكتاـبـات ال
املناقـشـة يف ـتـدريس الرتبـيـة الدينـيـة اإلـسـالمية ،وميـكـن تحدـيـد أـهـداف اـسـتخدام املناقـشـة يف 

 :جانبني؛التحصيل،وتنمية االتجاهات

 : تنمية التحصيل-         

الديني تسهم املناقشة يف تكوين ذهن منفـتح عـىل  اللغوي و ففي مجال تنمية التحصيل 
ار الجديدة،وتنمي قابلية النظـر إىل نفـس الطـالب وأفكـارهم بصـورة منطقيـة وموضـوعية األفك

وتشجع الطالب عىل التفكري الناقد واستخدامه مبا يتضـمن مـن مهـارات مثـل .ومنزهة عن الهوى
وهـي اسـرتاتيجية تـدفع الطـالب إىل .الربط واالسـتنتاج وإدراك العالقـات بـني العنـارص واألجـزاء

 .ث واملطالعة عىل مختلف وجهات النظر يف املوضوع املراد بحثه أو مناقشتهالتفكري والبح

وألن من أغراض استخدام املناقشة يف التدريس التأمل يف املعلومات واألفكار التي تؤدي 
إىل حل املشكلة أو الوصول إىل قرار،فإنها تسهم يف إتاحة الفرصة للطالب بإبداء الرأي واإلسهام 

لة،وهذا يشجعهم عىل التحليل العميق وتقويم األفكار،وتسهم أيضا مبعلومة وطرح أسئ
 الرتبية الدينية اإلسالمية يف إثراء اإلبداع واالبتكار  اللغة العربية واسرتاتيجية املناقشة يف تدريس

من خالل وضع حلول ومقرتحات تجاه املشكالت التي تواجه املجتمع،مثل االنحراف وتحلل القيم 
 . ومناقشة الرأي اآلخرمن خالل النقد 

الرتبيـة الدينيـة اإلسـالمية  اللغـة العربيـة كام أن استخدام اسرتاتيجية املناقشة يف تدريس 
يساعد يف استعامل تقنيات اإلقنـاع،ففي عمليـات اإلقنـاع يكـون الطالـب قـد أمـن بصـحة فكـرة 

ى من أجل تبادل معينة،ويعمل عىل التحدث لزمالئه للحصول عىل موافقتهم الفكرية،فهو ال يسع
الرأي ووجهـات النظـر مـع الناس،بـل يسـعى إىل تبلـيغهم بفكرتـه،عامالً كـل جهـده يف إقنـاعهم 

 .بها،وتقبلهم لها

 اللغويـة واسرتاتيجية املناقشة تكشف عن الفجوات والثغرات يف معلومات الطالب
 وتسـهم يف  ومن ثم االهتامم بتزويدهم باملعرفـة املناسـبة، الدينية من خالل مناقشتهم،و
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إكسابهم املفاهيم الدينية املختلفة،من خالل تبادل الخربات واآلراء وتحليها مثل مفاهيم الحرابـة 
واستخدام اسرتاتيجية املناقشة يف التدريس يؤدي إىل زيـادة الفهـم وتعلـم الطـالب .والرب والصدق

 املوضـوع وضـمنه كيف يرتبون وينظمون أفكارهم إذا ما وجه املدرس ما درسه الطالب من مادة
وتسـاعد اسـرتاتيجية املناقشـة الطـالب يف عـدم نسـيان .كل ما ميكن أن يستمده منهم مـن اآلراء

 .املعلومات واملعارف التي أعدوها بأنفسهم وتعبوا يف تحضريها وتقدميها ملناقشتها

 :        تنمية االتجاهات

اقشـة يف تـدريس موضـوعات أما يف مجال تنمية االتجاهات ،فإن استخدام اسـرتاتيجية املن
اللغة  العربية يحث الطالب عىل العمل بدافعية،ويحفزهم عىل الجد واالجتهاد،لشعورهم بـأنهم 

وهي تشبع .ًيعملون لغاية جامعية،وبذلك يكونون أكرث حرصا مام لو كانوا يعملون من أجل العلم
تنمي أساليب الدميوقراطيـة حاجات الطالب االجتامعية كاالنتامء،والصداقة،والقبول من اآلخرين،و

 .يف التعاون بينهم

ـا  ـالب تعاونـي ـاون الـط ـا يتـع ـجام والتفاهم،ففيـه ـاون واالنـس ـرس روح التـع ـا تـغ ـث إنـه ًحـي
ًفكريا،ويتحملون املسئوليات ،فطبيعة اسرتاتيجية املناقشة تتطلب املجهود التعاوين الجمعي،وهذا 

 أن اسـتخدام اسـرتاتيجية املناقشـة يولد لديهم الحس الجمعـي والعمـل واإلخـالص للجامعـة،كام
يتصل بإشباع الحاجات النفسية لدى الطالب،فهو يحتاج إىل التنفيس عن الضغوط والقلـق الـذي 

وهـي تعـود . يعانيه يف الحياة بإظهار مشكالته،والتعبري عنها ملـن يعتقـد بـأنهم يتعـاطفون معـه
 عـن الغرور،وتنمـي فـيهم رحابـة الطالب أن يتحلوا بالتواضع العلمي،والخضـوع للحق،واالبتعـاد

ـرين يف القضــايا  ـات نظــر اآلـخ ـرد آراء ووجـه ـل الـف ـالل تقـب ـن ـخ ـك ـم الصــدر والتســامح ،وذـل
 .املطروحة،وكذلك معارضتهم آلرائه وأفكاره

 :أنواع املناقشة) 5(

ًمن السهل عىل الفرد أن يالحظ أن هناك أنواعا مختلفة من املناقشات تتم عىل مستويات 
ولغرض التصنيف العلمي نجد أنفسـنا مضـطرين إىل تحديـد األمنـاط املختلفـة  .ومواقف مختلفة

عىل الرغم من أنـه لـيس بـاألمر الهـني السـهل لتشـابه املواقـف وتـداخل  التي تتخذها املناقشة،
ويحتاج التصنيف كـام هـو معـروف إىل تحديـد التشـابه واالخـتالف بـني األنـواع  ً.األشكال أحيانا

 . ذلك عىل الخاصية املميزة لكل نوع من أنواع املناقشةوالتعرف ك املختلفة،
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إن القيام بتحقيـق ذلـك يسـتدعي أن تكـون هنـاك أسـس يسـتخدمها القـائم بالتصـنيف 
فمـن األبعـاد التـي ميكـن عـىل أساسـها .كمعايري يقرر عىل أساسها الطبيعة الخاصة لكل مناقشـة

صـنيفها مـن حيـث كونهـا مغلقـة ،أو تصنيف املناقشة كونها مناقشـة رسـمية أو غـري رسـمية ،وت
ًمفتوحة،أو عامة،ومن األبعاد أيضا تصنيف املناقشة من حيث الغاية التي تسعى إليها من حيـث 
كونها مناقشة لتقرير سياسة معينة،أو مناقشة لتطوير الجامعة نفسها،واستعراض أنـواع املناقشـة 

ت املناقشـة الثنائيـة ،واملناقشـة يف ميكن تصنيفها إىل أنواع ترجع إىل شكل املناقشـة وتنـدرج تحـ
مجموعات صغرية،واملناقشة الجامعية املوجهة،والندوة،والفرق بني هـذه األنـواع عـدد املشـاركني 

 :فيها،وفيام ييل تفصيل ذلك

 : املناقشة الثنائية) أ( 

تقترص املناقشة الثنائية عىل تلميذين فقط،يجلسان أمام التالميـذ بالفصـل،ويطلب مـنهام 
 مادة الدرس،وتقسيمها إىل عنارص،يختص كل جـزء بسـؤال ،ويقـوم أحـد التلميـذين بـدور تحضري

 .السائل ويقوم اآلخر بدور الجيب،أو قد يتبادالن األدوار بينهام

 :الندوة) ب (

تتألف الندوة من مجموعة من خمسة أشخاص يبحثون عن حل ملشـكلة تهمهـم وتهـم  
 مشكالت تتعلق بالحقـائق إذا كانـت األدلـة موضـع املستمعني،وتعقد الندوة من أجل البحث يف

ًويعرض املقرر موضوع املناقشة ويوجهها بحيث يخلـق توازنـا بـني املشـرتكني يف .شك أو متناقضة
وقد يكون من املستحسن إتاحة الفرصـة للطـالب املسـتمعني يف .عرض وجهة نظرهم يف املوضوع

 بعــد أن يــدونوا مالحظــات يف أثنــاء املناقشــة للمشــاركة يف التقــويم بعــد انتهائهــا الســيام
املناقشة،ويقوم أعضاء الندوة باالسـتامع لهـذه املالحظـات والـرد عليهـا،وللمعلم دور يف تصـحيح 

 . املعلومات الخاطئة ،أو إثراء اإلجابات الصحيحة

 :املناقشة يف مجموعات صغرية)ج(

ًب كبـريا مـام يصـعب يستخدم هذا النوع من اسرتاتيجية املناقشة عندما يكون عدد الطـال
ويكون ذلك بتقسيم الفصل عىل عدة مجموعات حسب مـا .تطبيق أو إجراء أحد أشكال املناقشة

ًوتدرس كل جامعة وجها مختلفا ملشكلة معينـة،وتحتل كـل جامعـة بأفرادهـا ركنـا أو .يرى املعلم ً ً
يـث قـدرات ًجزء من قاعة الدرس،ويراعى يف أعامل املجموعة أن تناسب الفـروق الفرديـة مـن ح

التالميذ العقلية ،ويتعدل تشكيل املجموعة يف ضوء ما يتضح من اهتاممات وميول وحاجات ومـا 
يطرأ من موضوعات جديـدة،ومن خـالل االتصـال الفعـال بـني أعضـاء املجموعـة الواحـدة تنمـو 

 .مهارات اللغة مثل االستامع والتحدث
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 ، مـن مناقشـات كـل مجموعـة حضـور جانـبودور املعلم يف هذا النوع من املناقشة هو
وبعد املدة املحددة التي يسمح بها املعلم ملناقشـة كـل مجموعـة النقـاط أو .وتسجيل مالحظاته

وهذا النوع من املناقشة .ًالجوانب يف املوضوع يقدم رئيس كل مجموعة ملخصا ملا تم يف املناقشة
ويعد . لفروض وطرح البدائلمتارس فيه كل اإلجراءات الالزمة من تحديد األهداف وإثارة وفرض ا

هذا الشكل من أشكال املناقشة من أكرث التقنيات املستخدمة بشكل واسـع يف التعلـيم العـايل؛إذ 
ًيلعب دورا مهام يف التدريس الصفي،فإن مناقشـة املجموعـة تسـمح للطالـب أن يكـون مشـاركا  ً ً

 .فعاالً يف التعلم

 :ناقشة الجامعية املوجهةامل) د(

أساليب املناقشـة الجامعيـة املوجهـة يف التـدريس،وليس هنـاك شـك يف أن ازداد استعامل 
ًالسبب يرجع جزئيا إىل الزيادة التي طرأت عىل أعداد الطالب يف الفصول،وتزايد املتطلبـات التـي 

وتهدف املناقشة الجامعية املوجهة إىل تحرير املتعلم مـن عالقـة .يفرضها النمو الرسيع يف املعرفة
ـلطة والتبعي ـع الـس ـل ـم ـن ـخـالل التفاـع ـري ـم ـتقالل والنـضـج الفـك ـاء االـس ـىل بـن ـاعدته ـع ة،ومـس

ـات  ـادل املعلوـم ـق تـب ـن طرـي ـة ـع ـر معيـن ـة نـظ ـرين بوجـه ـاع اآلـخ ـا إىل إقـن ـدف أيـض ًأقرانه،وتـه
واآلراء،واملعارف،ومتحيص األفكار باالستفادة من آراء املشاركني،ومحاولة الوصـول إىل رأي يسـتفيد 

 . عن رأي الجميعمن الخربات املختلفة ويعرب
وتعد املناقشة الجامعية املوجهة إحدى طرق التوجيه الجامعي التي يبحث أفراد الجامعة 
فيها املشكالت املشرتكة بطريقة منظمة تقوم عىل التبادل والتعاون وتحديد واقرتاح حـل مشـرتك 

ـة ملـسـاعدة الـطـالب ـعـىل اـسـتيعا.للمـشـكلة موـضـوع املناقـشـة ب وتـسـتخدم املناقـشـة الجامعـي
 .املعلومات،وتحليل األفكار بصورة نقدية،والستثارة التفكري اإلبداعي واالبتكاري لديهم

وهـنــاك أـنــواع أـخــرى للمناقـشــة ترـجــع إىل الـهــدف ـمــن املناقـشــة،مثل االكتـشــافية 
الجدلية،واملناقشة اإلبداعية،وهذين النوعني يندرج تحتهام األنواع السـابقة،فقد يسـتخدم املعلـم 

وعات صغرية،كشـكل مـن أشـكال املناقشـة الصـفية بهـدف تنميـة القـدرة عـىل املناقشة يف مجم
 : التوليد اإلبداعي لألفكار عند الطالب،وفيام ييل تفصيل ذلك

 :اقشة االكتشافية الجدلية من)هـ(
تهدف املناقشة االكتشافية الجدلية إىل اكتساب الطالب الخـربة عـن طريـق الكشـف عـن 

 وذلك من خـالل طـرح املعلـم ملشـكلة تـدور   الحقيقية بأنفسهم ،الحقائق والوصول إىل املعرفة 



 

 سرتاتيجيات تدريس اللغة العربيةا 

 
206

حولها األسئلة املختلفة،ويحاول الطالب اإلجابة عنهـا مـن خـالل خـرباتهم السـابقة،والبحث عنهـا 

 .حتى يتوصلوا إىل اإلجابات الصحيحة دون االستعانة بأحد من املدرسني

 :    توليد اإلبداعي لألفكار )و(

من أنواع املناقشة بشحذ الذهن،أو العصـف الذهني،ويهـدف إىل توليـد يعرف هذا النوع 

األفكار التي تتميز بالجدة واإلبداع،وهو عبـارة عـن مـؤمتر ابتكـاري يهـدف إىل إنتـاج قامئـة مـن 

 .األفكار التي تؤدي إىل حل مشكلة
 

 :دور املعلم يف املناقشة الصفية) 6(

 كبرية العدد إىل من يقوم بقيادة املناقشة تحتاج أغلب املناقشات التي تتم داخل جامعات

وللمعلـم دور رئـيس يف عمليـة املناقشـة ؛إذ .وتنظيمها ودفعها إىل تحقيق الهدف املقصـود منهـا

يعمــل عــىل تخطيطهــا وتنظيمها،وتشــجيع الطــالب عــىل التعبــري عــن أنفســهم وأفكــارهم 

التي ترض باملناقشة وتحد من وينبغي عىل املعلم تجنب األساليب .وآرائهم،وضبط عملية املناقشة

ـراد  ـبعض أـف ـل الـسـيطرة ـعـىل النـقـاش ـل ـا مـسـبقا مـث ـا يف تحقـيـق أـهـدافها املخـطـط لـه ًفعاليتـه

املناقشة،واستخدام لغة التهديد والعقاب بصورة مسـتمرة،فيجب عـىل املعلـم أن يـدرك أن دوره 

 .فكار واآلراءتنظيمي يف املقام األول،وإدارة املناقشة بشكل يسمح بتبادل الخربات واأل

واملعلم يف املناقشة يجب أن يعـرف كيـف يتعامـل مـع األسـئلة الصـفية ومناذجهـا،وكيف 

يصيغها بدقة وكيفية طرحها وتوجيهها،وكيف يتعامل مع األسئلة التي تنتمي للمناقشـة موضـوع 

ايا ففي غمرة املناقشة التي يسهم فيها األفراد بتقديم آرائهم وردود أفعـالهم حـول القضـ. الدرس

ًاملطروحة تربز أسئلة متنوعة،وعل مدير املناقشة أن يكون باستمرار مسـتعدا التخـاذ قـرار بشـأن 

 . األسئلة التي يستحسن اإلجابة عنها،وتلك التي يفضل إهاملها

ًواملعلم يف املناقشة ليس عضـوا خـارج الجامعـة،بل هـو عضـو فيها،ومطالـب بـأن يسـهم 

درس أو القضـية الدينيـة والتوصـل إىل حلـول للمشـكالت مبعلوماته وأفكاره يف عرض موضـوع الـ

 :املطروحة يف املناقشة،هذا باإلضافة إىل وظائفه األخرى املهمة وهي
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 : تخطيط املناقشة  -

ويف هذا الدور يقوم املعلم مبجموعة من اإلجراءات مثل تحديـد موضـوع املناقشـة الـذي 
ريـد الطـالب تحقيقها،وإعـداد خطـة أعـامل سيناقشه الطالب، وتحديد األهداف املتوقعة التـي ي

املناقـشـة،وكذلك التأـكـد ـمـن اتـخـاذ الرتتيـبـات التنظيمـيـة املادـيـة الالزـمـة للمناقـشـة مـثـل فـحـص 
 .املكان،وتجهيزه باألدوات املطلوبة

 :تسهيل املناقشة    -

يـقـوم املعـلـم بتهيـئـة املوـقـف الصفي،ليـسـهل فـيـه الـفـرص أـمـام الـطـالب إلـثـارة النـقـاش 
ل،ويسهل تشكيل املناخ الصفي والبيئة املنظمة التي تسـاعد عـىل تنفيـذ تعلـم أو نقـاش والتساؤ
 . تعاوين

 :مساعدة التالميذ عىل املناقشة -

منع احتكار بعض التالميذ : تشجيع التلميذ الخجول،وثانيهام : ولهذه الوظيفة شقان؛أولهام
 باهتاممـه،أو أسـئلة عـن آرائـه يف للمناقشة،فالتلميذ الخجول ميكن أن توجه إليه أسـئلة مرتبطـة

أما املحتكرون للمناقشة،فيوجه املعلم نظرهم إىل أن لكل طالب الحق يف إبـداء رأيـه يف .املوضوع
 .املناقشة

 :  قيادة املناقشة-      

يقوم املعلم بعدة إجراءات وخطـوات تسـاعد الطـالب عـىل تحقيـق األهـداف التعليميـة 
 : املناقشة،ومنها اسرتاتيجيةاملرجوة من استخدام

 .ـ جعل املناقشة تسري يف اتجاهها املحدد من حيث املوضوع

 .ـ مساعدة الطالب عىل عدم الخروج عن موضوع املناقشة

 .ـ إثارة دافعية الطالب للتساؤل

 .ـ إدخال خربات جديدة إلثارة الحوار واملناقشة

 .ـ العدل يف إتاحة الفرصة للمتعلمني يف املشاركة يف املناقشة

 .ـ االستجابة ألسئلة الطالب التي يطرحونها

 األوار والوظائف املختلفة يف اسـرتاتيجية املناقشـة، وهـذه األدوار SUCHUMCKوحدد 
 :هي كالتايل
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 .                          ـ املبادرة1
    ـ تقديم املعلومات            2
   .                     ـ التوضيح3
                   .         ـ الضبط4
 .ـ البحث عن املعلومات6
 .ـ  إبداء اآلراء7
 .ـ      التفصيل8
 .ـ     التشجيع9

 األسئلة الصفية) 7 (

ال يستطيع أحد تجاهل الدور الذي تقوم بـه األسـئلة الصـفية يف مواقـف املناقشـة داخـل 
ًحجرة الصف الدراسية،فهي متثل قسام كبريا من وقـت التـدريس ،كـام ترعـى  النشـاط التعليمـي ً

وتعـد األسـئلة .وترفع من فعاليته وتـزود التالميـذ بتوجيهـات بنـاءة رضوريـة ومحفـزة لـتعلمهم
ًالصفية مفتاحا للمعرفة،وهي متثل وسيط املناقشة بني الطـالب واملعلم،وبـني الطـالب ومـا يقـدم 

 .لهم من خربات ومواد تعليمية

بادأة لدى الطالب،وتلقي الضوء عىل نقاط وتنمي األسئلة الصفية التي يستخدمها املعلم امل
القوة والضعف يف اكتساب الطالب املادة العلمية،وهي األساس الذي يقوم عليه تشخيص مستوى 

 .الطالب من حيث القوة والضعف والقصور

وتؤكد االتجاهات الحديثة يف الرتبية عىل رضورة مساعدة الطالب عـىل أن يتعلمـوا كيـف 
ستقلني يف تعلمهم ،وأن يفكروا ألنفسهم، ولعل من أهم الوسـائل الفعالـة يتعلمون،وأن يصبحوا م

ًيف تحقيق هذا األسئلة الصفية،وليك يصـبح املتعلمـون مسـتقلني يف تعلمهـم وأكـرث اعـتامدا عـىل 
 .ًأنفسهم عليهم أن يتعلموا كيف يطرحون األسئلة،وهم يتخذون من املعلم منوذجا لهم يف ذلك 

ة الصفية يف تنمية مهارات التفكري لـدى الطالب،حيـث تسـاعدهم ويسهم استخدام األسئل
ـعـىل اإلدراك الجـيـد للمـعـارف واملعلوـمـات ،وتـثـري انتـبـاههم ودافعـيـتهم لـلـتعلم،كام أنـهـا تظـهـر 

كـام أنهـا تكشـف عـن ميـول التالميـذ . العمليات العقلية املختلفـة يف صـورة اسـتجابات لفظيـة
 . عىل املناقشةواهتامماتهم املختلفة،وتشجعهم وتحثهم
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أما يف مجال التحصيل فإن استخدام األسئلة الصـفية يسـاعد عـىل ربـط الخـربات السـابقة 
بالخربات واملعلومات الجديدة،وجعل املـتعلم يتمثـل الخـربات ويـدخلها يف بنائـه املعـريف،كام أن 

قة ،وتعمـل استخدام األسئلة الصفية يساعد الطالب يف تنظيم أفكارهم ومراجعة املعلومات الساب
وتقتيض أهداف تدريس الرتبية الدينيـة اإلسـالمية مبراحـل .عىل إبراز العالقة بني السبب والنتيجة

التعليم املختلفة استخدام املعلمني لألسئلة الصفية مبعدل كبـري، وذلـك لطبيعـة املـادة الدراسـية 
 تعـاىل الـلــهالقتـه بنفسها؛فالرتبية الدينية اإلسالمية تبحـث يف مـا يحـيط باإلنسـان وتفسـريه وع

والكون وغري ذلك مام يثري حب االستطالع لدى الطالب،ويدفع املعلمني إىل طرح األسئلة املختلفة 
 .لتنمية مهارات عقلية مختلفة لدى املتعلمني

ـل ـة مـث ـايا الجدلـي ـض القـض ـمن بـع ـة يتـض ـة العربـي ـنهج اللـغ ـام أن ـم ـدرة :ـك ـوث ،وـق التـل
رسة،بجواـنــب القـضــايا الفقهـيــة املـعــارصة مـثــل تحدـيــد ،واالنحراف،والحرابة،وتنظيم األالــلـــه

وإذا كان تدريس الرتبية الدينية اإلسالمية يهدف إىل .النسل،واإلجهاض،والتعقيم،والفساد يف األرض
إكساب الطالب أسلوب التفكري العلمي الناقد،فهذا يستوجب استخدام األسئلة الصـفية ومامرسـة 

ب أن استخدام األسئلة الصفية يف تدريس اللغـة العربيـة يثـري الحوار واملناقشة مع املتعلمني،بجان
اهتامم الطالب نحـو موضـوع الـدرس أو يف بيـان أهميـة أو القضـية الدينيـة،وهي تكشـف عـن 

 .اتجاهات الطالب،وتسهم يف تعديل املفاهيم الدينية املغلوطة
 

 :صياغة األسئلة الصفية) 8(

ي يجـب أن يهـتم بهـا املعلـم يف أثنـاء التخطـيط تعد األسئلة الصفية من األمور املهمة الت
واإلعداد لدرسه،وتعترب صياغة األسئلة الصفية صياغة جيدة مهارة من مهـارات التـدريس الصـفي 

 .التي يجب أن يلم بها ويراعيها عند قيامه مبامرسة عملية التدريس

اغة األسـئلة وميكن تحديد بعض التوجيهات الخاصة التي ينبغي أن يراعيها املعلم عند صي
 :الصفية يف النقاط التالية

 .ـ أن يكون السؤال موجز الصياغة

 .ـ أن تكون الخربات املستخدمة يف مستوى الطالب

 .ًـ أن ال يكون السؤال موحيا باإلجابة

 .ًـ أن يكون السؤال واضحا ومحدداً 
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 .ًـ أن يكون السؤال مناسبا للزمن املتاح لإلجابة

 .يط عملية املناقشةـ أن يسهم السؤال يف تنش

 .ـ أن يراعى الرتابط بني األسئلة الصفية

 .ـ أن تساعد األسئلة الطالب عىل التفكري ال التخمني

 :تصنيف األسئلة الصفية) 9 (

ًيـطـرح املعلـمـون أنواـعـا متـعـددة ـمـن األـسـئلة الـصـفية ،وـقـد ـجـرت مـحـاوالت متـعـددة 
أخرى مفتوحة،ومنها ما يصنف حسب لتصنيفها،فمنها ما يصنف حسب الشكل إىل أسئلة مغلقة و

االتجاه مثل األسئلة املحايدة واألسئلة اإليحائيـة أو املوجهـة،ومنها مـا ينـدرج تحـت الغـرض مـن 
السؤال وتقسم إىل أسئلة معرفيـة تتضـمن الحقـائق واملعلومـات واملفـاهيم والتفسـري والتحليـل 

 :عض مناذج األسئلة فيام ييلوميكن عرض ب.والتقويم،أو أسئلة تعتمد عىل العمليات العقلية
 

 :weaver&cinci(1960)منوذج ) 1(

 :قسم ويفر وسينيس أسئلة املعلم الصفية إىل نوعني رئيسني هام

 :األسئلة التذكرية

وهي األسئلة التي تعتمد عىل الذاكرة،والغرض منها تحفيـز التالميـذ السـتعادة املعلومـات 
 :لتهااملطلوبة وتأكيد بعض الحقائق لديهم،ومن أمث

 . ـ اذكر عدد الخلفاء الراشدين

 ـ ما أركان اإلسالم الخمسة؟

 .ـ من أول من أسلم من الرجال؟

 Thought provoking questions:األسئلة املثرية للتفكري

وهي أسئلة تتعـدى حـد الـذاكرة واسـتعادة املعلومـات واسـتظهارها إىل املعرفـة والفهـم 
 :ية،ومن أمثلتهاالحقيقي للمعلومات وإنتاج إجابات منطق

 .ـ وضح أسباب اختالف الفقهاء يف بعض األحكام الرشعية
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 .ـ يف ضوء دراستك ملوضوع تنظيم األرسة، استنتج أسباب تحريم تحديد النسل واإلجهاض

 :منوذج ستاهل ) 2( 

 :صنفت كل من ستاهل و أنزالون األسئلة الصفية إىل ثالثة أشكال هي

 .ـ أسئلة التميز أو التفريق

 .أسئلة االستداللـ 

 .ـ أسئلة التربير

 :  منوذج ويلسون جون)3(

 :قسم ويلسون جون أسئلة املعلم الصفية أغىل أربعة أقسام رئيسة هي

  :ـ األسئلة التحليلية

وهي أسئلة تتطلب عبارات أو جمالً تحليلية توضح طبيعة املطلوب وتكون هذه اإلجابات 
لدرجة األوىل عىل معنـى الكلمـة أو الجملـة أو النمـوذج التحليلية صحيحة بالرضورة؛العتامدها با

 .الذي يحتوى السؤال

 :ـ األسئلة التقييمية

ولهذا النوع من األسئلة مدلول قيمي،فعبارات املـدح والثنـاء واللـوم والنقـد أو التصـنيف 
م ًمتثل كلها عبارات قيمية مرتبطة مبشاعر الفرد ،وكل إجابة مـن اإلجابـات متثـل رأيـا لكنـه مـدع

 .مبعيار أو سبب يشري إىل تربير الرأي وصالحيته

 : ـ أسئلة ما وراء الطبيعة
وهو نوع من األسئلة يعطي أهمية كبرية لألمور الغيبية،وهذه األسئلة عليها ما دام هدفها 

كيـف تسـتدل :مثـل.هو البحث وراء الحقيقة وليس التشكيك يف قيم املجتمع الدينية وأخالقياتـه
 .؟الـلـهعىل وجود 

 :ـ أسئلة تعتمد عىل العمليات العقلية

 وهي أسئلة متيز قدرة الطالـب عـىل التذكر،واإلجابـة عـن هـذه األسـئلة  : أسئلة حقائقية
 :تتطلب مجرد استدعاء املعلومات،مثل
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 ـ من الذي قام بجمع القرآن الكريم؟ 

 ؟) عليه وسلمالـلـهصىل (من مؤذن الرسول ـ

 .م؟ـ ما أقرص سورة يف القرآن الكري

  :أسئلة تجريبية

وتتطلب من التالميذ أن يربطوا أو يحللوا معلومات معطاة أو مختزنة يف الذاكرة ويعطـوا 
 :إجابات متوقعة،وقد تتطلب اإلجابة فرتة طويلة من التفكري،مثل

 ـ ما أسباب تحريم كل من الرسقة والغش؟

 : أسئلة إنتاجية

 صـحيحة،فهي أسـئلة غـري محـددة ومـن  ال تقترص األسئلة اإلنتاجيـة عـىل إجابـة واحـدة
املستحيل توقع اإلجابة عنها،وتتوقع مـن التلميـذ اسـتخدام خيالـه للتفكـري بإبـداع وتقـديم يشء 

 :فريد،مثل

 ـ ما الحلول املمكنة للتغلب عىل انحراف الشباب؟

 keneth (1995)منوذج كينث )4(

 :ًيعد منوذج كينث توزيعا ألمناط األسئلة عىل النحو التايل

  :األسئلة الالمة)1(

وتستخدم بغرض تركيز االنتباه عىل درس اليوم أو املادة موضوع النقاش،عالوة عـىل ذلـك 
ميكن أن تستخدم لتحديد ما تعلمه الطالـب أو لجـذب انتباهـه يف بدايـة الـدرس أو للتأكـد مـن 

 .استيعابه خالل أو هند االنتهاء من الدرس

 :األسئلة السابرة)2 (

ألسئلة يدفع إىل التفكـري بصـورة أعمـق يف اإلجابـة األوىل،فتسـتخدم هـذه هذا النوع من ا
األسئلة إلعادة الرتكيز عىل اإلجابة،أو تنمية وعي نقدي أو توضيح إجابـات الطالب،فهـذه األسـئلة 

وكان بياجيه أول من استخدم مفهـوم السـؤال السـابر .تدعو إىل مزيد من الرشح من قبل الطالب
ا السـؤال للكشـف عـن املرحلـة النامئيـة التطوريـة للطفـل،وحتى يـتمكن وقد جاء اهتاممه بهذ

بياجيه من تحديد املرحلة التي مير بها الطفل كان البد له من سرب كل إجابة يصدرها،لذلك كانت 
أسئلته متعمقة وسابرة ألعامق الطفل حتى يحدد بدقـة املرحلـة التـي يقـف فيها،وقـد سـاعدته 

 .يد خصائص املرحلة الذهنية،وخصائص تفكري األطفال هذه األسئلة السابرة يف تحد
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 Bloom)1956(منوذج ) 5 (

هذا التصنيف يعد من أشهر التصنيفات وأكرثها شيوعا،ً بالرغم مام يتضمنه النمـوذج مـن 
أوجه قصور،وقد صنف بلوم اإلدراك اإلنساين يف ست مراحـل متتابعـة تصـاعدية،قاعدتها املعرفـة 

 :ويم والقدرة عىل الحكم،وقسم األسئلة الصفية إىل ستة مستويات وعملياتها،وقمتها التق
 .ـ التذكر

 .ـ الفهم واالستيعاب
 .ـ التطبيق
 .ـ التحليل

 .ـ الرتكيب واإلبداع
 . ـ التقويم وإصدار الحكم

 

  Question Circle(1983)منوذج التساؤل الدائري ) 6(

ستخدمها املعلم،وأكـدتا عـىل أن صنفت كل من كييل وكريستنبوري األسئلة الصفية التي ي
األسئلة الصفية تستطيع أن تتجمع يف شكل دوائر متقاطعة أو متداخلـة، ومتثـل منـاطق مختلفـة 

 :،ولكن يف شكل متحد،والدوائر الثالث من األسئلة هي

 .ـ أسئلة املوضوع أو املسألة

 .ـ أسئلة الحقيقة الشخصية

 .ـ أسئلة الحقيقة الخارجية

 auzak G)1967(منوذج جازاك )7(

قام جازاك بتصنيف األسئلة الصفية املتعلقة بالفهم القرايئ، وبعد تحليل هذه األسـئلة تـم 
 :تحديدها يف مستويات ستة هي

 .ـ أسئلة التميز والتعرف

 .ـ أسئلة االستدعاء

 .ـ أسئلة الرتجمة

 .ـ أسئلة الحدس
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 .ـ أسئلة الرشح والتعليل والتفسري

 .ـ أسئلة التقويم
 

 :سرتاتيجيات توجيه األسئلةا) 10(

نـذكر  ًهناك عدة اسرتاتيجيات تجعل املعلم قادرا عىل توجيه األسئلة الصفية بشكل جيـد 
 :منها االسرتاتيجيات التالية

 .ـ توجيه عدد قليل من األسئلة يف الحصة

 .ـ إطالة فرتات االنتظار عقب توجيه األسئلة

 .ـ توزيع األسئلة عىل معظم الطالب يف الفصل

 .ـ تشجيع مشاركة التالميذ يف املناقشات

 ) . 2002مصطفى إسامعيل ، ( ـ تحسني نوعية اإلجابات عن طريق التعزيز

 م التعاوينالتعل
تعد اسرتاتيجية التعلم التعاوين مـن االسـرتاتيجيات التدريسـية الفعالة،السـيام يف تـدريس 

وتعاونوا عىل الرب والتقـوى :  تعاىلالـلـهل ًاللغة العربيةو الرتبية الدينية اإلسالمية،انطالقا من قو

وقد دلت كثري ).2املائدة، ( شديد العقاب  الـلـه إن الـلـهوال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان واتقوا 
من الدراسات الرتبوية عىل أهمية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية التحصيل املعـريف 

 .  اإليجابيةوالقدرات الذهنية واالتجاهات

نوع من التعلم الذي يأخذ مكانه يف بيئة حجرة : " وتعرف اسرتاتيجية التعلم التعاوين بأنها
ًالدراسة،حيث يعمل الطـالب سـويا،يف مجموعـات صـغرية مختلفـة، فيقسـمون املهـارات واملهـام 

 " .حددةواألفكار فيام بينهم، ويعملون بطريقة تعاونية تجاه إنجاز مهام أكادميية مشرتكة وم

ويرى جونسون أن التعلم التعاوين هو االستخدام التعليمـي األمثـل للمجموعـات الصـغرية 
ًبحيث يعلم الطالب بعضهم بعضا لزيادة تعلمهم إىل أقىص حد ممكن،حيـث يقسـم الطـالب إىل 

بعد ذلك باالشـتغال . أعضاء بعد أن يتلقوا تعليامت بذلك من املعلم) 5ـ2(مجموعات مكونة من 
 . عمل حتى يفهم وينجز جميع أعضاء املجموعة بنجاحيف ال

وهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها يف االعتبـار عنـد تحديـد حجـم املجموعـة 
 :ميكن إيجازها يف النقاط التالية
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ًـ يجـب أن تتضـمن املجموعـة ذات الحجـم الكبـري مـدى متنوعـا مـن الخربات،والقـدرات  ً
 .واملهارات

ًة الكبرية الحجم والتي تتضمن أفرادا أكرث مهارة يجـب أن تتـاح الفرصـة ـ يف حالة املجموع
 .أمام كل فرد يف املجموعة للحديث

 .ـ يجب أن يحدد حجم املجموعة يف ضوء املواد التعليمية املتاحة ويف ضوء طبيعة املهام

  أن التعلم التعاوين عبارة عن أسلوب تربوي يؤدي إىل مكاسب عالية يفwainbernrوترى 
 .اإلنجاز األكادميي،وتحسن كبري وواضح يف اتجاهات الطالب،وتفاعلهم االجتامعي

 

 :أهداف التعلم التعاوين

يهدف استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين إىل تحقيق عدد من األهداف ميكن أن نحددها 
 :يف األهداف التالية

 .ـ تحسني أداء املتعلم يف املهام األكادميية
 .ل للذين يختلفون يف الثقافة والطبقة االجتامعيةـ التقبل األشم

 .ـ تعليم مهارات التعاون والتضافر واملشاركة الفعالة
 .ـ إكساب الطالب مفاهيم الدميوقراطية والشورى
 .ـ تدريب الطالب عىل مهارات التخطيط واإلدارة

 .ـ التدريب عىل استخدام مهارات التفكري والتحليل والتأمل
 .ات اإليجابية نحو املادة الدراسيةـ تنمية االتجاه

 .ـ زيادة دافعية الطالب نحو التعلم
 . ـ إنقاص التعصب والتحزب والتحيز

 :  أنواع التعلم التعاوين

ًتتعد أنواع اسرتاتيجية التعلم التعاوين،تبعا الختالف املوقف التعليمي،وميكن تحديد مناذج 
 :التعلم التعاوين يف األنواع التالية

وتعرف بأنها مجموعات قد تـدوم مـن حصـة صـفية إىل  :عات التعاونية الرسميةـ املجمو
ًأسابيع متعددة،ويعمل الطالب فيها معا للتأكد من أنهـم قـد أمتـوا بنجـاح املهمـة التـي أسـندت 

 .إليهم
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وهي مجموعات ذات غـرض خـاص قـد تـدوم مـن  :ـ  املجموعات التعاونية غري الرسمية
ويستخدم هذا النوع من املجموعـات أثنـاء التعلـيم املبـارش .حدةبعض دقائق إىل حصة صفية وا

الذي يشمل أنشطة مثل عرض رشيط فيديو بهدف توجيه انتبـاه الطـالب إىل املـادة التـي سـيتم 
 .تعلمها

 وهي مجموعات طويلة األجـل وغـري متجانسـة وذات  :ـ  املجموعات التعاونية األساسية
أن يقـوم أعضـاؤها بتقـديم الـدعم واملسـاندة والتشـجيع عضوية ثابتة،والهدف الرئيس منها هو 

 .الذي يحتاجون إليه إلحراز النجاح األكادميي 
 

ـتعلم التـعـاوين ـم يف اـل ـاوين يف ـعـدد ـمـن  :دور املعـل ـتعلم التـع ـم يف اـل ـد أدوار املعـل ميـكـن تحدـي
 :االسرتاتيجيات منها ما ييل

 .ـ تحديد أهداف الدرس بشكل واضح

 .وعات قبل بدية الدرسـ ترتيب الطالب يف مجم

 .ـ رشح املهمة التعليمية والهدف منها للطالب

 .ـ إثارة انتباه الطالب يف مجموعات التعلم التعاوين

تحليـل معلومـات الطـالب التـي توصـلوا .ـ  مساعدة املجموعات عىل العمل إلنجاز املهام
 .إليها

 .ـ عرض النتائج النهائية

 .ـ يدرك ويقدر إنجازات املجموعات

ًيتيح الفرصة الستخدام املعلومات استخداما نافعاـ  ً. 
 

 :دور الطالب يف التعلم التعاوين

 .ـ تنظيم الخربة وتحديدها وصياغتها

 .ـ جمع املعلومات وتنظيمها

 .ـ تنشيط الخربات السابقة وربطها بالخربات الحالية واملواقف الجديدة

 .ـ التفاعل يف إطار العمل الجامعي التعاوين
 

 :خمسة رشوط يجب أن تتوافر يف املوقف الصفي التعاوين هيوهناك 

 .فالطالب مرتبط بزمالئه بشكل جامعي وليس بصورة فردية:ـ االعتامد اإليجايب املتبادل
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 .أي أن كل فرد من أفراد املجموعة مسئول بدور ومهمة محددة: ـ املحاسبة الفردية

ار واملناقشـة وتبـادل اآلراء واألفكـار بـني وذلك من خالل الحـو: ًـ التفاعل املبارش وجها لوجه
 .أفراد املجموعة

ومنها التعـاون والشـورى والدميوقراطيـة والتسـامح وتقبـل الـرأي :ـ مهارات العمل الجامعي
 .اآلخر

أي أن املجموعة عليها أن تقوم أداءها من أجل التحسني والتجويد يف املـرات :ـ التقويم الذايت
 . القادمة
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 مقدمة

يف مختلـف منـاحي تتنافس مختلف دول العامل فيام بينها عىل رفع مستويات شعوبها 
عي إىل تطويرهـا،  املواقع الريادية يف ركب الحضارة اإلنسـانية املعارصة،والسـوتحقيق، الحياة 

التقدم الحضـاري، و  املفكرون عىل الدور الرئيس والحاسم الذي تتطلع به الرتبية يف أوىلوقد 
ً، وتوجيه اهتامم األجيال إىل رضورة تبني أسلوب التفكري العلمي،منهجـا  إنتاج العلم والعلامء

صوالً إىل بناء اإلنسـان و ، ًمستدميا يقرتن مبختلف األنشطة وأنواع السلوك عند الفرد والجامعة
 اسـرتاتيجيات  اسـتخدامالرتكيـز عـىل و،  باملناهج الرتبويـةويتطلب هذا األمر االهتامم املفكر،

 . وتطويرها الحديثةالتدريس

التفكري للطالب اليوم هو ما يشغل علامء الرتبية، وإمنا أصبحت جودة يعد تعليم مل و
 مع مشكالت تتطلب من املتعلم التفاعل التي التوجهات الرتبوية املعارصة،التفكري هي أهم

حياته، ومتغريات عرصه، واملستجدات املتالحقة واملتنوعة، وليصبح ذا قدرة عىل تحليل 
  جوهر عمليات الرتبية اآلن تعليم الطالب كيف يفكروناملواقف واتخاذ القرارات ، وأصبح

  .اته مزالق التفكري ،وتدربهم عىل اسرتاتيجيبطريقة فاعلة تجنبهم

وعي الفرد مبا يقوم به من ومن هذه االسرتاتيجيات ما وراء املعرفة التي تدور حول 
 . مهارات وعمليات يف أثناء التفكري بغية تحسني الذاكرة ومراقبة عمليات التعلم وضبطها

ً الذي يعد واحدا من التكوينات Metacognition   يشري مفهوم ما وراء املعرفةو
 علم النفس املعريف املعارصـ إىل عمليات التحكم التي يستخدمها الفرد يف النظرية املعرفية يف

 تنفيذية مهمتها توجيه وإدارة مهارات التفكري  تخطيطية وحل املشكالت،وهي عمليات
ويرجع هذا املفهوم  )43،ص 1999:فتحي عبد الرحمن جروان (حل املشكلةالالزمة لاملختلفة 

، وذلك من خالل بحثه حول عمليات الذاكرة  Flavell (1971)بأصوله إىل العامل فالفل 
  .والتخزين واالسرتجاع،ومراقبة تلك العمليات، والتحكم الذايت فيها

وقد ظهر مفهوم مـا  . برامج التفكري العليا،إحدىما وراء املعرفة اسرتاتيجيات كام تعد 
ًيـدا يف مجـال علـم ًيف بدايـة السـبعينيات ليضـيف بعـدا جد  Metacognitionوراء املعرفـة 

ًويفتح مجاالً واسعا للدراسات التجريبيـة واملناقشـات النظريـة يف موضـوعات  النفس املعريف،
وقـد تطـور االهـتامم بهـذا  الذكاء والتفكري واالسـتيعاب والـوعي ومهـارات الـتعلم والدراسـة

ًظـرا الرتباطـه املفهوم يف عقد الثامنينيات والتسعينيات ،وال يزال يلقى الكثـري مـن االهـتامم ن
 .(DouglasHacker:2002) تيجيات حل املشكلة واتخاذ القراربنظريات الذكاء والتعلم واسرتا
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ًحظيت اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة بأهمية كبرية نظرا للدور ويف مجال تعليم اللغات 
 إىل الذي تقوم به يف تنمية مهارات اللغة وضبطها والتحكم فيها، وهذه االسرتاتيجيات تشري

وعي املتعلم مبا يقوم بأدائه من مهام، واملهام اللغوية التي يقوم بها املتعلم من أجل تنمية 
ما قبل املهمة، ومرحلة إنجاز املهمة اللغوية،  :كفاءته اللغوية تتضمن ثالث مراحل هي 

ومرحلة ما بعد إنجاز املهمة اللغوية، ويف كل مرحلة من هذه املراحل يتحقق التخطيط 
  .تنظيم واملراقبة والتقييم وإدارة املعلومات وتطويرهاوال

فقبل الرشوع يف املهمة اللغوية يقيم الطالب ما لديه من معرفة حول املهمة التي 
سيؤديها، ويقوم باستجواب نفسه حول معرفته السابقة وما يريد أن يقوم به، ويستمر 

عرفة عن املهمة، فقد يكتشف أجزاء الطالب يف أثناء إنجاز املهمة اللغوية يف تقييم تلك امل
، وقد يتوقف قليالً إلعادة تجميع املعلومات وإدراك ما وقع فيه من أخطاء، وبعد نسيهامهمة 

 .إنجاز املهمة يقوم الطالب مرة جديدة بتقييم ما قام به

، عنـدما ًرضوريـااستخدام اسرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة ويف مجال تعلم القراءة يكون 
فيكون وعي الطالب بجوانب الضـعف والقـوة فـيام يقـرأ  "لطالب صعوبات يف الفهم،يواجه ا

ًدافعا إىل إعادة النظر يف األساليب والنشاطات الذهنيـة واألدائيـة التـي اسـتخدمها، ومـن ثـم 
 ( "إجراء التعديالت الالزمة عليها من حذف وإضافة وتعديل، بغـرض تصـحيح مسـار التعلـيم

كام أن املتعلم من خـالل اسـتخدامه السـرتاتيجيات مـا وراء .)،2002:مصطفى إسامعيل موىس
توظيـف األدلـة والرباهـني واملعرفة يف تعلم اللغـة يسـاعده يف القـدرة عـىل تنظـيم أفكـاره ، 

ًوالشواهد توظيفا دقيقا،   )  .2002 :سمري رشيف استيتية (ً

لغوية هو إكسابهم ًوتأسيسا عىل ما سبق فإن السبيل لزيادة وعي الطالب باملهارات ال
 اسرتاتيجيات تحديد الغرض مام يتعلمونه ،وكيفية تنشيط وتوظيف استخدامالقدرة عىل 

املعرفة السابقة يف مواقف التعلم الحايل، وتركيز االنتباه عىل النقاط والعنارص البارزة يف املادة 
لنشاطات الذهنية اللغوية املتعلمة، ومامرسة أساليب التقييم لألفكار واملعاين، ومراقبة ا

 .واللغوية املستخدمة للتحقق من مدى بلوغ الهدف

إذا كانت الدعوة إىل استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف مراحل التعليم العام و
رضورة ، فإن الدعوة إىل تدريب طالب الجامعة وبخاصة طالب كلية الرتبية عىل هذه 

ً هذه املرحلة أصبح مهيأ لتجاوز نقل الرتاث حيث إن الطالب يفاالسرتاتيجيات أشد رضورة، 

  .إىل حسن تفسريه، واالنتقاء منه، وإحياء عنارصه الثابتة ، ثم ربطها بواقع مجتمعه
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كام أن مناهج التعليم الجامعي تهدف إىل تكوين إنسان يتميز بالقدرة عىل التفكري 
خدمة يف دراسة الكون والبيئة السليم، واإلحاطة بطرائقه، واإلدراك الواعي باألساليب املست

املحيطة، والقدرة عىل التحليل املوضوعي للظواهر واملشكالت ، وفهم حركة التاريخ اإلنساين 
والخصائص التي متيز مراحله، واالستفادة من حقائقه ، باإلضافة إىل التعود عىل تقييم تجاربه 

 ).2004: مة ومحمد البندريرشدي طعي( .يف الحياة من منظور شمويل واالستفادة من دروسها

ولعل تلك األهداف السابقة التي تسعى املؤسسة الجامعية إىل تحقيقها لدى املتعلمني 
تتناسب مع منطلقات ما وراء املعرفة التي تتطلب من املتعلمني أن ميارسوا اسرتاتيجيات 

اقف التي  بصورة مستمرة،ورسم الخطط الالزمة للمومالتخطيط واملراقبة والتقييم لتفكريه
  .يتعرض لها، ويحللها إىل عنارصها ، وتقييم النتائج يف ضوء الخطط املوضوعة

كام أنه يف سبيل السعي إىل وضع معايري لتحقيق الجودة يف التعليم الجامعي اقرتح 
البعض وضع معيار اكتساب الخريج معلومات يستطيع توظيفها وتطبيقها يف مواقف الحياة 

ىل تعرف كيفية الوصول إىل املعرفة باإلضافة إىل قدرته عىل مامرسة اليومية ،مع الرتكيز ع
 ) 2007 :سعيد إسامعيل . ( التعلم الذايت الذي يؤهله للتوصل إىل الحقائق واملفاهيم بدقة

تعليم التفكري واسرتاتيجياته يعد من أحد أهم أهداف الرتبية اللغوية يف العرص و
لغة العربية ومهاراتها باسرتاتيجيات التفكري يجعل الطالب  يف مجال التزويد الدارسنيوالحايل، 
 قادرين عىل فهم طبيعة اللغة والقواعد التي تضبطها وتحكم ظواهرها والخصائص املعلمني

رشدي أحمد طعيمة ومحمد السيد   (.التي تتميز بها مكوناتها، أصوات ومفردات وتراكيب 
 )،2000:مناع

ية والطالب املعلمني يف كليات الرتبية هو السبيل كام أن تدريب معلمي اللغة العرب
. إليجاد املعلم املتفهم لتلك االسرتاتيجيات والقادر عىل تطبيقها وتدريب تالميذه عليها 

  . ويسهم من جهة أخرى يف حبهم اللغة العربية وامتالك مهارات الكفاءة اللغوية

 : ما وراء املعرفة مفهومـ

ًعها ومستوياتها املختلفـة وضـعا مركزيـا يف علـم الـنفس تشغل مهارات التفكري بأنوا  ً
والرتبية الحديثة ألنهـا تشـكل إحـدى الظـواهر األكـرث أهميـة ورضورة لـدى  املعريف املعارص،

 حيث تنطوي نشاطات اإلنسان اليومية عىل الكثري من املواقف التعليمية التعلميـة  املتعلمني،
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تنامي من قبل املهتمني من الباحثني والقـامئني عـىل شـئون ًونظرا لالهتامم املتزايد وامل املهمة،
التعليم بالرتكيز عىل الرتبية السيكولوجية للمتعلمني من خـالل تأصـيل القـدرة عـىل مهـارات 

 . التفكري مبستوياتها املختلفة

أن التعليم الفعال ملهارات التفكري يبدو حاجة ملحـة ) 1999(لذلك يرى فتحي جروان 
ًت مىض،ألن العامل أصبح أكرث تعقيدا نتيجة التحديات التي تفرضـها تكنولوجيـا أكرث من أي وق

املعلومات واالتصاالت يف شتى مناحي الحياة،ورمبا كان النجاح يف مواجهة هـذه التحـديات ال 
 .يعتمد عىل الكم املعريف بقدر ما يعتمد عىل كيفية استخدام املعرفة وتطبيقها

حـتم عـىل مدارسـنا وجامعاتنـا االهـتامم املسـتمر بتـوفري ًكام أن هناك أسبابا عديدة ت
األمـر .الفرص املالمئة لتطوير وتحسني مهارات التفكري لدى املتعلمني بصـورة منظمـة وهادفـة

الذي يتطلب معه رضورة امتالك املتعلمني درجة كافية من الوعي باالسـرتاتيجيات واملهـارات 
 . ما وراء املعرفية

ا املفهـوم يف عقـد الثامنينيـات والتسـعينيات ،وال يـزال يلقـى وقد تطور االهتامم بهـذ
ًالكثري من االهتامم نظرا الرتباطه بنظريات الذكاء والتعلم واسرتاتيجيات حل املشكلة واتخـاذ 

  Douglas Hacker:2002). . (القرار
وباستعراض عدد من تعريفات ما وراء املعرفة يجد الباحث أنها تـدور حـول العنـارص 

وعي الفـرد وإدراكـه ملـا يقـوم به،وقدرتـه عـىل وضـع خطـط محـددة للوصـول إىل : " ة اآلتي
أهدافه،وكذلك اختيار االسرتاتيجيات املناسبة وتعديلها،باإلضافة إىل متتعـه بدرجـة كبـرية مـن 

 ).1998:صفاء يوسف األعرس" (القدرة عىل مراجعة ذاته وتقييمها 
وعـي الفـرد بالعمليـات "اء املعرفـة هـي  أن ما ور)1991 (ويرى أنور محمد الرشقاوي

التي ميارسها يف مواقف التعلم املختلفة نتيجة حصوله عىل معرفة أو معلومات معينـة تتصـل 
 . " بهذه املواقف

عملـيـات اـلـتحكم العـقـيل العلـيـا ـكـالتخطيط واملراقـبـة "وتعـنـي ـمـا وراء املعرـفـة أنـهـا 
ـري ـارات التفـك ـوعي وإدارة مـه ـة اـل ـل حاـل ـيم ومتـث ـاوالتقـي ـتحكم فيـه راشــد " .( األخــرى واـل

ـريي ـة وـهـي). 2000:الكـث ـا وراء املعرـف ـف يـشـري إىل االـسـرتاتيجات الرئيـسـة ـمل : وـهـذا التعرـي
باستثناء اسرتاتيجيات أخرى مثل التنفيذ والتنظـيم، باإلضـافة إىل . التخطيط،واملراقبة، والتقييم

فكري األخرى وما تقوم به مـا وراء أن املفهوم السابق أشار إىل دور الفرد يف مامرسة مهارات الت
 .املعرفة من إدارة وتحكم لها
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 مـا وراء املعرفـة  Alesandro&Patriza(2000)ويعرف كل مـن أليسـاندرو وبـاتريزا 
عمليات التفكري التحكمي، والتحكم والوعي باألشكال املختلفة للعمل العقيل، واملعرفة " بأنها 

 :Alesandro&Patriza)" . ـكـذلك التـقـويم اـلـذايتباـسـرتاتيجيات تـسـاعد يف تنفـيـذ العمل،و
2000)  

املعرفـة "  أن مـا وراء املعرفـة تعنـي Kopp&Krakawويرى كل من  كـوب و كركـوا 
الخاصة املرتبطة بقدرات الذاكرة ومتضمنة الوعي للتذكر والجهـد املطلـوب ملهـامت ذاكريـة 

 " . محددة والحاجة إىل اسرتاتيجيات خاصة

ريف قد اقترص عىل الذاكرة فقط وما يقوم به املـتعلم مـن مهـامت ونجد أن هذا التع
 . خاصة بالتذكر مع تأكيده عىل دور االسرتاتيجية يف تنظيم العمل والوعي به

وعينا التام وما فيه من تيقظ وإحساس بالخطوات التي تقـوم " وتعني ما وراء املعرفة 
وهذا التعريف يشري فقط إىل مـا ) . 2000:محمد عبد الرحيم عدس".(بها أثناء عملية التفكري 

يقوم به الفرد من وعي ويقظة وانتباه أثناء التفكري دون إشارة إىل ما تتضمنه عمليات التفكري 
. فوق املعريف من مراقبة وتحكم وتعديل للغموض وتقييم عملية التفكري التي يقوم بها الفـرد

الطريقـة املعرفيـة التـي " عرفة هي  أن ما وراء املEdward De Bonoويرى إدوارد دي بونو 
" تعيد وترتب املعرفة،وهي خاصة بصنع القرار،وحل املشكالت وخلـق فـرص مناسـبة للـتعلم

.(Francis Hunkins: 1995) .    

وباستقراء التعريفات املختلفة ملفهوم ما وراء املعرفة يتبـني لنـا أن معظـم التعريفـات 
م يشري إىل قدرة الفرد عىل التفكري فيام يتعلمه الـذي تكاد تتفق عىل أن ما وراء املعرفة مفهو

يتعلمه،وتحكمه يف هذا التعلم، وهو اتجاه يف تعليم املهارات املعرفية يؤكد عىل وعي املتعلم 
) املتعلم(وكذلك قدرة الفرد . بعمليات التفكري املختلفة املتضمنة يف املهارة التعليمية التعلمية

ار املعلومات التـي يحتاجهـا،وأن يكـون عـىل وعـي تـام ومعرفـة عىل بناء اسرتاتيجية الستحض
شاملة باالسرتاتيجية التي يتخذها ،والخطوات التـي يسـري عليها،وكـذلك تقـويم مـدى أثـر مـا 

 .توصل إليه التفكري من نتائج

ومن خالل مراجعة التعريفات السابقة ملصـطلح مـا وراء املعرفـة نجـد انهـا تضـمنت 
ا يف كل تعريف مثل التخطيط والوعي واالسرتاتيجية واالدارة والتنظـيم عنارص ثابتة نكاد نراه

 . لحديث عنها عند عرض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة،وهي عنارص سوف يجيء .والتقييم

 Wong (1986)وونج ) 1991( كام تشري التعريفات السابقة مثل تعريف أنور الرشقاوي
 ) 2000( وعـبـد اـلـرحيم ـعـدس ، Sternberg (1999) وـسـرتينربج  Flavell (1979)، وفالـفـل 
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تتحكم يف عدد من العمليات األخرى، كام أنها ) عملية(إىل أن ما وراء املعرفة كمصطلح يعني 
تتضمن عدة عمليات،تلك التي ميكن أن نطلق عليها مسمى اسـرتاتيجيات، حيـث إن ) عملية(

التـي يقـوم بهـا الفـرد أثنـاء يشري إىل مجموعة مـن الخطـوات واإلجـراءات ) عملية(مصطلح 
 . تعلمه

كام تشري التعريفات السابقة إىل أن مـا وراء املعرفـة عبـارة عـن معرفـة ووعـي الفـرد 
بعملياته املعرفية وقدرته عىل تنظيم وتقييم ومراقبة تفكريه، وأن هـذه املراقبـة تتـيح فرصـة 

صـب فقـط ـ مـن خـالل كـام أن املصـطلح ال ين. السيطرة بفاعلية أكرث عىل عمليـات املعرفـة
التعريفات السابقة ـ عىل معرفة الفرد بنظام الذاكرة لديـه، وإمنـا باإلضـافة إىل ذلـك يتضـمن 
الوعي بعمليات تكوين وتناول املعلومات بصفة عامة والوعي أيضا بـبعض املهـارات املعقـدة 

 .ذكركالتخطيط والتوجيه والتقييم الذايت واالستدالل ومعرفة متى وأين وكيف يتم الت

ويالحظ من عرض التعريفات السابقة ملفهوم ما وراء املعرفة أنه للتمييـز بـني التفكـري 
فوق املعريف وبني األنواع املختلفة األخرى مـن التفكـري ، البـد مـن النظـر إىل مصـدر مـا وراء 
املعرفة، والتي ال تنطلق من حقيقة الشخص الخارجية مبارشة ، وإمنا ترتبط مبـا يعرفـه الفـرد 

 متثيل داخيل لهذه الحقيقة، والتي ميكن أن تتضمن ما يعرفه الفرد عن التمثيـل الـداخيل، من
كيف تعمل، وكيف يشعر الفرد بها، وهكذا فإن ما وراء املعرفة تشـتمل عـىل مراقبـة فعالـة، 
يتبعها تنظيم وتنسيق إلجراء ما وراء املعرفة لتحقيق أهداف املعرفـة، أو الحكـم عـىل مـا إذا 

 . د يعرف أو ال يعرف إنجاز املهمةكان الفر

 :ويالحظ عىل التعريفات السابقة ملفهوم ما وراء املعرفة أنها 

 . ـ أكدت عىل بعدي ما وراء املعرفة املعريف والتحكمي

 .ـ أكدت عىل دور العمليات اإلجرائية يف متابعة وتنظيم التفكري

نميـة الفهـم وحـل املشـكالت ـ اتفقت عىل أهمية ما وراء املعرفة يف التعلم الفعال وت
 . وتنمية مهارات التفكري املختلفة

 :   ويف ضوء ما سبق ميكن تحديد مفهوم ما وراء املعرفة بأنها

معرفـة الفـرد ووعيـه بعملياتـه املعرفيـة ، وقدرتـه عـىل تخطـيط وتنـظـيم "     
م و وتقييم ومراقبة تفكريه وتشمل املهارات واالسـرتاتيجيات التـي تقـوم مبهمـة الـتحك

السيطرة  عىل العمليات املعرفية ،واملوجهة لدراسة موضوع معني، واستخدام القـدرات 
 ".املعرفية بفعالية لتحقيق أهداف التعلم
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ـوعي  ـوعي املـعـريف، واـل ـوعي اللـغـوي ، واـل ـا وراء املـعـريف يتـضـمن اـل ـوعي ـم وـهـذا اـل
 التـي تشـري إىل هـذا االجتامعي، والوعي الثقايف، حيث تتضمن ما وراء املعرفـة طـرح األسـئلة

كيف تتذكر الكلامت؟ ما الذي يساعدك يف فهم كلـامت الـنص الـذي تدرسـه؟ما : الوعي مثل 
الذي تحتاجه لعمل املهمة؟ ما الذي ال تسـتطيع عملـه؟ وملـاذا؟ ومـا الـذي تسـتطيع عملـه؟ 
وكيف تعمله؟وماذا تحتاج للمراجعـة؟ وملـاذا؟ ومـا اليشء الـذي التـايل الـذي سـوف تفعلـه؟ 

 . ملاذا؟ وما اليشء الذي ستفعله يف حال عدم فهمك؟ وكيف تخترب عملك؟ و

ـه إىل  ـه، ويحلـل ـذي أماـم ـف اـل ـرد املوـق ـل الـف ـوعي إىل أن يتأـم ـوم اـل ـري مفـه ـام يـش ـك
عنارصه،ويرسـم الخطـط الالزمـة لفهـمـه بهـدف الوصـول إىل النـتـائج التـي يتطلبهـا املوـقـف، 

 ) . 2004: يوسف العتومعدنان(وتقويم النتائج يف ضوء الخطط املوضوعة

 :ـ مكونات ما وراء املعرفة 

ًعىل الرغم من أن مصطلح ما وراء املعرفة حـديث نسـبيا، إال أن هنـاك رأيـا يرجـع يف  ً
 Deweyأـصـوله إىل أفـكـار قدمية،فـقـد تـحـدث كـثـري ـمـن املنـظـرين الرتـبـويني أمـثـال دـيـوي

راءات حـل املشـكلة  عـن أهميـة معرفـة الطـالب إلجـJudd ،وجـودThorndike،وثورندايك 
ًذهنيـــــا،ومن ثـــــم محاولـــــة نقلهـــــا إىل مواقـــــف جديـــــدة، و أشـــــار جلـــــوفر 

 reflective  إىل أن دـيـوي رـكـز ـعـىل الفـعـل الـتـأميل Glover&Ronning(1987)ورونـيـنج
actionالذي يتضمن الرغبة يف القيام بالتقويم الذايت والتطوير الذايت ملا يقوم به الفرد. 

هو السبب الـذي يـفرس عـدم ) حداثة املفهوم وأصالته(لرأينيولعل هذا االختالف بني ا
 Douglasاالتفاق بني الرتبويني عىل مكونات ما وراء املعرفـة، حيـث يشـري دوجـالس هـاكري 

Haker إىل أن فالفل Flavell  قسم ما وراء املعرفة إىل معرفة إدراكيـة فوقيـة وخـربة إدراكيـة
املدرك وباملهمة املدركة،وباالسرتاتيجية املستخدمة يف فوقية،وتشري األوىل إىل املعرفة بالشخص 

 Douglas. اإلدراك ،أما الثانيـة فتشـري إىل أي خـربة واعيـة سـواء أكانـت عقليـة أم انفعاليـة
Haker: 2002)  .( 

 عىل املكـون األول ملـا وراء املعرفـة ويـرى أنـه عبـارة عـن ثالثـة Flavellويركز فالفل 
 :متغريات رئيسة هي

 : ريات الشخص أ ـ متغ

وتشري إىل نوع املعرفة املكتسبة،وتنقسم إىل ثالثة متغريات داخل الفرد مثل اعتقاده 
 والثـاين وهـو املقارنـة بـني . بأنه ممتاز يف املهام اللفظية ولكنـه ضـعيف يف املهـام املكانيـة
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كتسـبة األشخاص من داخلهم، والثالث هو املتغري العام ويعني مقدار املعلومـات واألفكـار امل
وهـو مـا ) . 205،ص1999:السـيد محمـد أبـو هاشـم. (عن األحداث العاملية للمعرفة البرشية

حيث وضح أن متغريات الشخص تعني الوعي مبا منتلكه من  Stipek(1998) أشار إليه استبك 
 ,Stipek: 1998).قدرات واسرتاتيجيات ومصادر ووسـائل نحتاجهـا ألداء املهـام بفعاليـة أكـرث

p21). .حني أن فان إيد يف Van Ede (1993) أطلق عىل هذا املتغري اسم معتقـدات الكفـاءة 
 . الذاتية للذاكرة

 :ب ـ متغريات املهمة

وهي متغريات تتصل مبطالب املهمة والعمل عىل تحقيق أهدافها، و معرفة املتعلمـني 
ات أو اإلنتـاج ًالغرض من التعلم، وطبيعة املادة املتعلمة، وتتضمن أيضا معرفتهم عن املخرجـ

 .   (Christine Goh: 1997) .اللغوي النهايئ ومعرفتهم باألسئلة

 Christine Gohمع كريستني جوه ) Anita Wenden & ) 1998وتتفق أنيتا ويندن  
 يف تحديد مكونات ما وراء املعرفة، وذلـك مـن خـالل متغـري املهمـة الـذي يشـري إىل (1997)

. ه،والنتائج املرجوة التي يسعى إىل تحقيقها من تعلمهمعرفة الشخص بأهداف دراسته وتعلم
(Anita Wenden: 1998).  

 :ج ـ متغريات االسرتاتيجية

وتعني أن التعلم يتم من خالل نوعني من االسرتاتيجيات؛ األوىل معرفيـة وتعمـل عـىل 
الوصول بالشخص إىل هدف معـريف عـام أو نوعي،والثانيـة مـا وراء معرفيـة وتعنـي الشـعور 

ومن الواضح أن متغريات الشـخص .    جة مرتفعة من الثقة بأننا وصلنا إىل الهدف املرجو بدر
واملهمة واالسرتاتيجية متفاعلة فيام بينها،وأن املعرفة عن هذا التفاعـل هـي معرفـة مكتسـبة 

 .بشكل واع ومقصود 

م فريى أن متغـري االسـرتاتيجية تعنـي القـدرة عـىل اسـتخدا Stipek(1998) أما استبك 
االسرتاتيجية املعرفية يف تحسني ما نتعلمه مـن خـالل صـياغة أو وضـع األهـداف والتخطـيط 

 وكتابة املـذكرات والتكـرار والتـدريب وتقويـة الـذاكرة واملقارنـة للفهـم واالسـتدالل والتنبـؤ
(Stipek: 1998, p21).. بينام يرى ويندنWenden أن املعرفة االسرتاتيجية تدور حول معرفة 

 باالسرتاتيجيات،وبصورة خاصة معرفة االسرتاتيجية التي لها تأثري يف تحقيق األهـداف املتعلمني
  . (Christine Goh:1997). وتتضمن أفضل املداخل لتعلم اللغة
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ينام يرى كل من  جاكوبس وباريس ـ أن مصطلح مـا وراء املعرفـة يتضـمن مظهـرين ب
 :أساسيني ،أو يشتمل عىل مكونني رئيسيني هام 

  :self- appraisal of cognitionالتقويم الذايت للمعرفة أ ـ 

 ،  Declarative Knowledgeاملعرفـة التقريريـة : ويتضمن ثالثة أشكال معرفية هي 
ـة  ـة اإلجرائـي ـة  Procedural Knowledge واملعرـف  conditional ، واملعرفــة الرشطـي

knowledge ال معني ، وتجيـب عـن سـؤال  ، وتعرب املعرفة التقريرية عام هو معروف يف مج
ماذا ، وتتعلق باإلجراءات املختلفة التي يجب أن تؤدي لتحقيق املهمة مثل التخطيط للحركة 
ـوب ،  ـد املطـل ـد الجـه ـت املناـسـب، وتحدـي ـد الوـق ـرتاتيجيات ، وتحدـي ـار االـس ـة، واختـي القادـم

 .واملراجعة والتغيري إىل اسرتاتيجيات أخرى إلزالة مشكالت تعرتض األداء 

  :self – management of  cognition ـ اإلدارة الذاتية للمعرفة ب

متثل اإلدارة الذاتية للمعرفة العنرص الثاين ملا وراء املعرفة كام يرى جـاكوبس وبـاريس 
Jacobs & Paris  ويشري كل من يور وكريج ،Yore & Craig (1992)  إىل أن اإلدارة الذاتيـة 

هـل أعـي مـا : قييم تقدير ملعرفتنا الراهنة، كام تسأل نفسـك تشمل التقييم ، والتنظيم ، فالت
أقرأ ؟ هل صادفت هذه املشكلة من قبل؟ هل هناك مزيد من املعلومـات ميكـن أن أجمعهـا 

 .قبل الرشوع باملهمة؟ 

وعملية التقييم هذه عملية داخلية تبدأ قبـل البـدء والرشوع باملهمـة، وتسـتمر أثنـاء 
تحقق مـن مـدى الوصـول إىل األهـداف، واختيـار االسـرتاتيجيات إنجازها وبعدها، وتتضمن ال

أمـا التنظـيم . الالزمة ، وتحديد الصعوبات الكامنة وطرائق التغلـب عليهـا، والتنبـؤ بالنتـائج 
 . فيتضمن التحقق من مدى التقدم نحو الهدف الرئيس، أو األهداف الفرعية 

 :هام يقسمها إىل مكونني   إىل مكونات ما وراء املعرفة و costaويشري كوستا 

 : أ ـ املعرفة والتحكم الذايت

وتتضمن فعل اإلرادة والدافعية واالتجاه واالنتباه،وكـذلك املراقبـة واتجـاه الفـرد نحـو 
 أن اتجـاه الطـالب Burden & Williams (1997) ويشري بـوردن ووليـامز . العمل أو املهمة 

 . سرتاتيجيات متعددة يسهم ويزيد خربة الطالب يف التعلم باستخدام ا
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 :ب ـ املعرفة وعمليات التحكم 

 وتتضمن عمليات التحكم ، التخطيط الذي يهـتم بتخطـيط وتنميـة وتتـابع األفعـال ، 
وتحديد االسرتاتيجيات وخطواتها من أجل حل املشكلة ، واملراقبة الذاتية وهي تعنـي مراقبـة 

لذي يشجع الطالب ليفكروا برؤية ناقدة حول املتعلمني أنفسهم أثناء التعلم، والتقييم الذايت ا
 ). (Amal Farid:2000. تعلمهم

أن الوعي مبا وراء املعرفة له ثالثة مكونـات ) 1998(   ويوضح فتحي مصطفى الزيات 
 :هي

 .أ ـ املعرفة العامة باالسرتاتيجية،مثل الوعي بأهمية االسرتاتيجيات وفعالية استخدامها

رتاتيجية، وتختص باملعرفة الخاصة باسرتاتيجية معينة وكيفيـة ب ـ املعرفة النوعية باالس
 .تطبيقها ومتى يتم تطبيقها

ـني  ـي تـخـتص بالخـصـائص املـشـرتكة ـب ـني االـسـرتاتيجيات ،والـت ـات ـب ـة العالـق ج ـ معرـف
 .االسرتاتيجيات والفروق بينها ومدى مناسبة كل منها ملهمة معينة

 

 : تعقيب عىل مكونات ما وراء املعرفة 

نظر إىل الجهود السابقة لتحديد مكونات ما وراء املعرفة نجد أن من العلامء مثـل وبال
 أرجعا مكونات ما وراء املعرفة إىل ثالثـة مكونـات ثالثـة ؛ Wenden و ويندن  Flavellفالفل 

ومكـون ثـان . مكون يتعلق بالشخص وقدراته، ومعرفته وإدراكـه لهـذه القـدرات الشخصـية 
ا، وتحديد الغرض منها ، وطبيعتها، ومكون ثالـث خـاص باالسـرتاتيجية يتعلق باملهمة ومطالبه

 .التي تهدف إىل الوصول باملتعلم إىل تحقيق أهدافه

 يـرون أن مـا  Costa ، وكوستا  Jacobs & Parisيف حني أن كالً من جاكوبس وباريس 
يت حيث إن عملية وراء املعرفة تتضمن عمليتني أساسيتني هام التحكم واإلدارة ، والتقويم الذا

املعرفـة الترصيحيـة، و : التقويم الذايت للمعرفة تتضمن ثالثة أنواع للمعرفـة الرضوريـة هـي 
 . املعرفة اإلجرائية، و املعرفة الرشطية

ومن خالل ما سـبق ميكـن تحديـد مكونـات مـا وراء املعرفـة يف املكونـات والعنـارص 
 : التالية

 .ته أ ـ معرفة الشخص لنفسه وقدراته ومهارا

 .ب ـ معرفة الفرد لكيفية التعلم 
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 .ج ـ العوامل التي تؤثر يف التعلم 
 .د ـ آراء الفرد حول ما يؤدي إىل النجاح 

 .هـ ـ تحديد سبل وأوجه التغلب عىل املعوقات 
 .و ـ معرفة املهام أو غرض القيام بها وأهدافها

 .ز ـ تحديد االسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق الهدف

 :يات ما وراء املعرفة ـ اسرتاتيج

ًهناك اتفاق ـ يكاد يكون عاما ـ بني الباحثني الـذين اهتمـوا مبوضـوع مـا وراء املعرفـة 
عىل أنها تتضمن مجموعة مـن االسـرتاتيجيات الرئيسـة ، والتـي ميكـن أن نطلـق عليهـا اسـم 

اتيجيات عمليات، وهذه االسرتاتيجيات ميكن أن تعلم بطريقة غري مبارشة ،كام أن هذه االسـرت
أو العمليات ميكن أن تتحسن لدى املتعلم عن طريق املامرسة املسـتمرة والتـدريب املتصـل، 

ًوقد تكون هذه االسرتاتيجيات هدفا أساسيا ملؤسسات التعليم ً. 

وقد توصلت الدراسات التي أجريت منذ بدايـة السـبعينات حـول مـا وراء املعرفـة أو 
، التي تقوم ) العمليات العليا( االسرتاتيجيات الرئيسة التفكري فوق املعريف إىل تحديد عدد من

املـتعلم يف موقـف حـل املشـكلة أو / بإدارة نشاطات التفكري وتوجيهها عندما ينشـغل الفـرد 
وهذه االسرتاتيجيات الرئيسة متعـددة الوجوه،ومعقـدة الرتكيـب؛ ألنهـا تتضـمن . اتخاذ القرار

 .ًعددا من االسرتاتيجيات الفرعية بداخلها

 :وميكن تحديد اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف االسرتاتيجيات الرئيسة التالية 
 .أ ـ اسرتاتيجية التخطيط 

 .ب ـ اسرتاتيجية التنفيذ والتنظيم
 . ج ـ اسرتاتيجية املراقبة والتحكم 

 . د ـ اسرتاتيجية التقييم 
 : يسة واملخطط املفاهيمي اآليت يوضح اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة الرئ

 املعرفة وراء ما اسرتاتيجيات
 

 

 التقييم          والتحكم املراقبة       والتنظيم التنفيذ       التخطيط
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 :وفيام ييل تفصيل االسرتاتيجيات السابقة

 :ـ اسرتاتيجية التخطيط 1

تتضمن اسرتاتيجية التخطيط جملـة مـن القواعـد واملهـارات الفرعيـة املتداخلـة التـي 
ـر ـه إـج ـات توـج ـق النتاـج ـفي وتحقـي ـتعلم الـص ـربات اـل ـيط ـخ ـعيه لتخـط ـتعلم يف ـس اءات اـمل

وميـكـن للـمـتعلم أن يـسـتخدم ـهـذه املـهـارات يف أثـنـاء تخطيـطـه لـخـربات اـلـتعلم .املقـصـودة
واملواقف التي سيتفاعل معها بهدف إمنـاء أبنيـتهم املعرفيـة وتطويرهـا ضـمن دراسـته ملـادة 

 : املهارات الفرعية السرتاتيجية التخطيط وسيعرض فيام ييل عدد من. األدب العريب

 

 التخطيط اسرتاتيجية
 

 

 العقبات تحديد     القبلية املتطلبات تحديد     األهداف ترتيب   التعلم أهداف تحديد

 

 التنفيذ اسرتاتيجية تحديد         بالنتائج التنبؤ       الصعوبات مواجهة أساليب
 

 ):ساس بوجود مشكلةاإلح( ـ تحديد أهداف التعلم1

تتضمن هذه املهارة تحديد املتعلمني ألهداف دراسـتهم ملوضـوع أديب معـني، وتوجيـه 
ـار الطــالب مبوضــوع  ـارة إخـب ـنص األديب ،وتشــمل هــذه املـه ـدرس أو اـل ـاههم نحــو اـل انتـب
الدرس،وإثارة رغبـتهم فيه،ومـدى أهميتـه، والفائـدة املرجـوة التـي سـيحققها لهم؛مـن أجـل 

 . امة وخاصة تحديد أهداف ع

 :مثال

فإنـك " مـا وراء املعرفـة" إذا أردت أن تحدد مجموعة من أهـداف دراسـتك ملوضـوع 
 :تضع عدة أهداف بناء عىل تعرفك عىل املوضوع بصورة رسيعة، ومن هذه األهداف

 .ـ تحديد مفهوم ما وراء املعرفة أ

 .ب ـ استنتاج االسرتاتيجيات الرئيسة ملا وراء املعرفة

 .أهمية استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف دراسة األدب األمويج ـ تحديد 

 .د ـ استخدام بعض مهارات اسرتاتيجية التخطيط

 : مثال
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 .أ ـ تحديد التيارات واالتجاهات األدبية يف العرص األموي

 .ب ـ تحديد العوامل التي ساعدت عىل ظهور الشعر السيايس يف العرص األموي

 . الكاتب يف تعدد صور الغزل يف العرص األمويج ـ استنتاج رأي 

 : ـ ترتيب األهداف حسب األهمية واألولويةب

 ويف هذه املهارة يقوم املتعلم برتتيب األهداف التي حددها يف املهمة السابقة ،وذلـك 
حسب األهمية، وكذلك ترتيب املهام التي سيقوم بها مثل تحديد الفكرة الرئيسة يف املوضـوع 

ـة اـلـدرايس،  ـثـم تحدـيـد األفـكـار الثانوـيـة  وتـشـمل ـهـذه املـهـارة الـقـدرة ـعـىل تـقـدير أهمـي
 .الهدف،وكذلك تحديد أكرث العوامل أهمية بالنسبة للموضوع املقصود قراءته والتفكري فيه

 : مثال

 )1. (أ ـ تحديد مفهوم األدب

 ).2.(ب ـ تحديد مفهوم األدب األموي

 )3.(ألمويج ـ استنتاج األغراض األدبية يف الشعر ا

 : ـ تحديد املتطلبات القبلية للتعلم ج

وهي مهارة تشري إىل تحديد مدى اسـتيعاب املـتعلم للمعلومـات واملعـارف األساسـية 
ذات الصلة مبوضوع التعلم الحايل، وأنه قادر عـىل ربـط هـذه املعرفـة واملعلومـات السـابقة 

 قرار واع حـول معلوماتـه السـابقة ويحتاج املتعلم يف هذه املهمة إىل اتخاذ. بالخربة الجديدة
 . عن املوضوع، حيث ما يعرفه عنه، وما يريد أن يعرفه قبل تناوله بالدراسة

 :ومن أمثلة ذلك عندما تريد أن تقرر ما تعرفه عن موضوع ما وراء املعرفة ما ييل
 .أ ـ مفهوم التفكري

 .ب ـ أنواع وأمناط التفكري
 .ج ـ  خصائص التفكري املركب

 .اتيجية التفكريد ـ اسرت

 :مثال

 : عندما تريد أن تقرر معرفتك السابقة مبوضوع أدب األطفال فإنك تحدد ما ييل
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 .أ ـ مفهوم األدب
 .ب ـ مفهوم أدب األطفال

 .ج ـ أنواع أدب األطفال
 .د ـ خصائص أدب األطفال

 

 : ـ  تحديد العقبات والصعوبات املحتملة د
تحديد العقبات والصـعوبات التـي ميكـن أن تواجـه     ويف هذه املهارة يقوم املتعلم ب

وهي تشري إىل وعي املتعلم مبا سوف يدرسه، وما .املتعلم أثناء دراسته ملوضوع الدرس الحايل 
قد يواجهه من صعوبات تتعلق باملوضوع نفسـه، مثـل طـول املوضـوع، وحداثتـه، وصـعوبة 

 . بعض املفردات به،أو قرص الفرتة الزمنية املخصصة لدراسته

 : مثال
 . قلة املعلومات املعروضةأ ـ 

 .ب ـ نقص الخربة األدبية
 .ج ـ عدم توافر املعاجم األدبية

 .د ـ قلة املصادر الحديثة
 .و ـ صعوبة بعض املفردات الواردة باملوضوع

 .ز ـ طول املوضوع وقرص الفرتة الزمنية لدراسته
 .هـ ـ  صعوبات ترجع إىل الذاكرة ونسيان املعلومات

 : اقرتاح أساليب مواجهة الصعوبات والعقبات ـهـ

 وهي مهارة فرعية مهمة السرتاتيجية التخطيط تهدف إىل زيادة وعي املتعلم بعمليـة 
اـلـتعلم والعقـبـات الـتـي ـسـتواجهه، وـمـن ـثـم محاوـلـة التخـطـيط لتحدـيـد واـقـرتاح األـسـاليب 

 . والوسائل التي تساعده يف مواجهة هذه العقبات والصعوبات

 :مثال
 . ـ تقسيم املوضوع إىل فقرات وأجزاء إن كان طويالًأ

 .ب ـ تسجيل املعلومات والبيانات يف أوراق خشية نسيانها
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 .ج ـ االستعانة مبعجم لغوي ملعرفة معاين الكلامت املبهمة
 

 :ـ التنبؤ بالنتائج املتوقعة واملرجوةو

ىل معلوماته السابقة، ً وتشري هذه املهارة إىل قدرة الطالب عىل توقع أحداث تأسيسا ع
وتزيـد هـذه . سواء كانت ناتجة عن مالحظاته، أو عن استنتاجات خرج بها من تجارب معينة

املهارة من قدرة الفرد يف تعرف العالقة بني األسباب والنتائج، كام أن هذه املهارة تساعد عـىل 
عـىل االسـتدالل التخطيط املسبق، والتجهيز الـدقيق، واسـتخدام بعـد النظـر، فـالتنبؤ يعتمـد 

 . واملنهج االستداليل

 : مثال 

 ؟ما النتائج التي تتنبأ بتحقيقها بعد دراسة موضوع ما وراء املعرفة

 :ـ ملحاولة اإلجابة عن هذا السؤال البد وأن تقوم بعدة خطوات منها 

 ).التفكري ـ اسرتاتيجيات التفكري والتعلم.(ـ تعرف نوع املادة املقروءة1

 :لكاتب وطريقته يف الكتابةـ تحديد أسلوب ا2

 .أ ـ عرض املفهوم

 .ب ـ بيان أهميته

 .ج ـ عرض املوضوع أو الفقرة ففي نقاط

 :د ـ تحليل القطعة أو املوضوع املقروء ويكون ذلك باتباع ما ييل

 .ـ معرفة طريقة تنظيم املوضوع

 .ـ معرفة طريقة السري يف املوضوع

 :ئيسة مثلـ تعيني العبارات والفقرات واألجزاء الر

 .مفهوم ما وراء املعرفة-أ

 .اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة-ب 

 . املهارات الفرعية السرتاتيجيات ما وراء املعرفة-ج

 :ـ تحديد واختيار اسرتاتيجية التنفيذز

وتشري هـذه املهـارة إىل أن تحديـد املـتعلم السـرتاتيجية التنفيـذ ميكـن أن يسـهم يف 
ً املتعلم ألن يكون مخططا اسرتاتيجيا لتعلمه يجعله يشارك تحسني التعلم الصفي ، وتدريب ً 
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يف قرارات تعلمه بشكل فعال ، وهذا يحوله من إنسان سلبي ميـارس عليـه فعـل التعلـيم إىل 
إنسان إيجايب يشارك يف تخطيط وتأسيس تعلمه بشكل مقصـود، وإن مجـال تفضـيل تـدريب 

 تطوير عمليات عقليـة كاالكتسـاب والحفـظ، تعلمه إمنا تهدف إىل" اسرتاتيجية" املتعلم عىل 
كام تتضـمن هـذه املهـارة تحديـد متـى يسـتخدم العمليـة فـوق . والتخزين، واستبقاء التعلم

 .املعرفية التي سيستخدمها، وتحديد ملاذا تستخدم هذه العملية دون غريها 

 :مثال

كلة،وينبغي  يف هذه املهارة تقوم بتحديد الخطوات واإلجراءات املطلوبـة لحـل املشـ
 :عليك أن تسأل نفسك عدة أسئلة وأنت تقوم بوضع إطار لدراسة املوضوع مثل

 ـ ما املشكلة وكيف أحلها؟
 ـ ما مدى كفاءيت يف حل املشكلة؟

 ـ ما الذي يجب أن أتعلمه من هذا املوضوع؟
 ـ ما الذي أعرفه عن هذا املوضوع؟

 .ـ ما الوقت الذي أحتاجه إلمتام هذه املهام؟

 :مثال

 إذا كان الطالب بصدد قـراءة فقـرة قرائيـة فإنـه بعـد أن يقـوم باالسـتجواب الـذايت 
 :ًمستخدما األسئلة مثل

 ـ ملاذا أقرأ هذه الفقرة؟
 ـ عن ماذا يريد أن يقوله الكاتب هنا؟

 ـ ما الهدف الذي أسعى  إليه من دراسة هذه الفقرة؟
 ـ ما معلومايت السابقة عن هذه الفقرة؟

 :سهيسأل الطالب نف
ـ كيف سأدرس هذه الفقرة؟ ثم يحدد بعـض اإلجـراءات التـي ينبغـي عليـه اتباعهـا، 

 :مثل
 .أتصفح الفقرة بصورة رسيعة للتعرف عىل معناها العام )1(
تعرف معاين الكلامت املبهمة يف القطعة عن طريق استخدام السياق الذي ذكـرت  )2(

 .فيه الكلمة،أو االستعانة باملعجم
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 .رة الرئيسة يف الفقرةتحديد الفك )3(
 :تحديد النقاط املهمة عن طريق استخدام مذكرات الهامش، مثل )4(

 .ـ الدائرة               حول األسامء واألماكن
 .ـ الرشطة ــــــــ تحت العبارات املهمة

 .أمام األفكار الفرعية بالفقرة*** ـ النجوم 
 .رة وفق نظام معنيتصنيف املعلومات والبيانات الواردة يف الفق) 5(

ـة  ـارات الفرعـي ـن املـه ـديث ـع ـيل يف الـح ـها بالتفـص ـام وعرـض ـذه املـه ـيأيت رشح ـه وـس
 .السرتاتيجية التنفيذ والتنظيم

 : ـ اسرتاتيجية التنفيذ والتنظيم2
 التنفيـذ الفعـيل للـتعلم وبـددء الـتعلم الصـفي تشري اسرتاتيجية التنفيذ والتنظـيم إىل

ًعدة مسبقا وضامن سري جميع النشـاطات بكـل جـودة وطريقـة باستخدام املواد التعليمية امل
ًنظامية، وهذه االسرتاتيجية الرئيسة تضم عددا مـن املهـارات الفرعيـة التـي يوظفهـا املـتعلم 
لتسهيل مهمة اكتساب وتطوير معرفته ومهاراتـه، إذ تـدار هـذه املهـارات مـن قبـل املـتعلم 

Davidson. 
محاولـة إيجـاد أو اسـتقاق تنظـيم أو :  بأنهـا)1998(ويعرفها فتحي مصطفى الزيـات 

 .ترتيب للامدة املتعلمة يقوم عىل تنظيم وحدات املادة من األقل عمومية إىل األكرث عمومية
ويقصد باسرتاتيجية التنظيم والتنفيذ يف الدراسة الحالية أنها امـتالك الطالـب ملهـارات 

وترتيبهـا، بحيـث ميكـن اسـتخدامها الحصول عىل املعلومات، ومهارات تنظيم تلك املعلومات 
بفعالية أكرث، والتـي تعكـس قـدراتها عـىل املقارنـة والتصـنيف والرتتيـب والتمثيـل للبيانـات 

 .واملعلومات املتاحة له
وقد أشار كثري من علامء الرتبية إىل املهـارات الفرعيـة السـرتاتيجية التنفيـذ والتنظـيم، 

 : ومن هذه املهارات ما ييل
 

 والتنظيم التنفيذ اسرتاتيجية

 
  املفاهيمية الخرائط  التصنيف  الذاتية األسئلة  الرئيسة الفكرة تحديد   التصفح

 

 التخمني  الهامش مذكرات 
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 :  ـ  مهارة التصفح 1
وهي مهارة تسـتخدم مـن اجـل الحصـول عـىل املعنـى العـام ملوضـوع أو نـص قـرايئ 

 القراءة ليسـهم يف البحـث عـن فكـرة عامـة،أو معني،حيث إن التصفح ـ كمهارة ـ يستخدم يف
تحديد معنى عام حول املادة املقروءة، وهي قراءة رسيعة تركز عىل ما يجذب االنتباه،ومتكن 
هذه املهارة املتعلم مـن الحصـول عـىل معنـى ملـا يقـرأ ، وكيفيـة تنظيمـه قبـل االنخـراط يف 

ئ أن يتعلمه مـن العنـوان، أو املقدمـة، القراءة، وتتضمن هذه املهارة النظر إىل ما ميكن للقار
وميكن تحديد املدلول األدايئ لهذه املهارة بكونها التصفح للحصول عـىل نظـرة عامـة متهيديـة 

 .للمحتوى والتنظيم وتعيني الحالة العامة للنص املقروء

 :مثال

واجتامعية ساعدت عىل تعدد التيارات األدبيـة  يف   هناك عوامل سياسية واقتصادية 
 :عرص األمويال

 .ـ كرثة الرثوات وانتشار الرتف1
 .ـ تعدد األحزاب السياسية2
 . ـ استعار العصبيات والقبليات3

ـ  يقوم الطالب باستخدام صـحيفة التصـفح مـن أجـل الحصـول عـىل الفكـرة العامـة 
 :الرئيسة يف هذا املوضوع مستعينا بذلك بـ 

 أـ العنوان الرئييس للموضوع
 ةب ـ العناوين الفرعي

 .ج ـ الفقرة األوىل من املوضوع

 : ـ تحديد الفكرة الرئيسة 2
وتعني تعرف القارئ ملوضوع النص، وما املوضـوع الـرئيس لـه،واألمور األساسـية التـي 

وهذا يقتضيان ينظر املتعلم بعنايـة إىل عنـوان الـنص ،ومقدمتـه،والعبارة . يتحدث عنها النص
وـضـوع، وـكـذلك الفـقـرة األوىل واألـخـرية يف املوـضـوع املفتاحـيـة فـيـه،والعناوين الجانبـيـة يف امل

 . املقروء
 :مثال 
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ماذا يحدث لو أن الشـوارع : تأمل حركة الناس والسيارات يف الشوارع، ثم اسأل نفسك
خلت من إشارات املرور؟ أو رجاله؟فمىض كـل سـائق بسـيارته أمـام السـيارات القادمـة مـن 

تنظـيم املـرور للسيارات،والناس،فوضـعت الجهات األخـرى ؟ مـن أجـل ذلـك كـان البـد مـن 
ًاإلشارات الضوئية والكتابية،واملرسومة،والعالمات الضوئية األرضية،وصار هذا التنظيم قانونا ال 
يحيد عنه السائق والراجل،ومن حاد عنه عرض نفسه للعقاب أو الهالك،وهو نظام له قواعده 

 .الثابتة يف كل دول العامل
 الرئيسة يف الفقرة السابقة ،عليـك أن تقـوم مبجموعـة مـن وليك تقوم بتحديد الفكرة
 :الخطوات واإلجراءات منها ما ييل

 .تأمل ـ ال يحيد ـ الراجل: ـ تحديد معاين الكلامت املبهمة يف الفقرة مثل
 :كتابة بعض األسئلة واإلجابة عنها،مثل 

 ـ ملاذا تنظم الدولة حركة املرور يف الشوارع؟
 .ىل جانبي الطريق لتنظيم حركة املرورـ اذكر بعض ما يوضع ع

 ـ ملن وضعت إشارات املرور؟ وملاذا؟
 ـ ما آداب املرور؟

 .قراءة الجملة االفتتاحية يف الفقرة بعناية)3(
 :اقرتاح عدة عناوين للفقرة املقروءة ، مثل)4(

 .ـ أهمية تنظيم املرور.  ـ املرور نظام عاملي. ـ تنظيم حركة املرور
 .لة الختامية يف الفقرة أكرث من مرةقراءة الجم) 5(
 ملاذا وضعت قواعد املرور؟: تحويل العنوان املقرتح إىل سؤال ، مثل) 6(

 : ـ األسئلة الذاتية3

تعد مهارة صياغة األسئلة الذاتية من أبـرز مهـارات مـا وراء املعرفـة ،وهـي تسـتخدم 
ن األسـئلة التـي تسـاعد عادة يف تعلم موضوعات القراءة،ومهارات الكتابة، وهي مجموعـة مـ

: "  عن أهميـة مهـارة األسـئلة الذاتيـة بقولـه  Costaوقد عرب كوستا . عىل االستيعاب الدقيق
برصف النظر عن املادة التعليمية، فمن املفيد للمتعلم أن يوجه لنفسه مجموعة من األسـئلة 

ميـذ عـىل التوقـف قبل التعلم، ويف أثنائه،وهذه األسـئلة  الذاتيـة تـيرس الفهـم، وتشـجع التال
 ). 2002:مصطفى إسامعيل موىس" . (والتفكري يف العنارص املهمة
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إىل أهمية اسـتخدام األسـئلة الذاتيـة ) Stephen Arnold) 1996ويشري ستيفن أرنولد 
،حـيـث إنـهـا تنـمـي عملـيـات التفـكـري مـثـل اـلـوعي عـنـد الـطـالب، والحساـسـية العالـيـة تـجـاه 

.  ـعـىل اكتـشـاف حـلـول جدـيـدة لـصـعوبات تعلـمـهاملـشـكالت، بجاـنـب أنـهـا تحـمـل الـطـالب
)Stephen Arnold:1996.( 

وقد أشار كنج أليسون إىل نوعني من األسئلة الذاتية؛ األسـئلة املوجهـة ، واألسـئلة غـري 
املوجهة، واألسئلة املوجهة هي تلك األسئلة التي يضعها الطالب يف ضوء توجيهات وإرشـادات 

... ما نقاط القـوة؟ ، مـاذا يحـدث لـو؟ ، ملـاذا يكـون : مثل معلمه الذي ميده بجذور األسئلة، 
وهذه املهارة يعمد فيها القارئ إىل طرح األسئلة حول ما يقرأ ،مام يساعده عىل فهمـه  .ًمهام؟

ًواالستجابة له ، وغالبا ما يتم اللجوء إىل هذه املهارة عندما يحتاج القارئ أن يفهم ويسـتخدم 
 . املعلومات الجديدة 

 :ًاملهارة تتطلب عددا من القدرات أهمها ثالث هي وهذه 

 .أ ـ القدرة عىل تحمل الغموض

 .ب ـ القدرة عىل توضيح األفكار

 . ج ـ القدرة عىل الرتكيز واالنتباه

 : مثال

 أ ـ ما املقصود بأدب األطفال؟

 ب ـ ما األنواع األدبية التي تناسب أطفال املرحلة االبتدائية؟ 

 : ـ مهارة التصنيف4

التصنيف مهارة تفكري أساسية لبناء اإلطار املرجعـي املعـريف للفـرد، ورضوريـة للتقـدم 
إىل ) 2002(ويشري فتحـي جـروان . العلمي وتطوره،بل ميكن اعتبارها من أهم مهارات التفكري

أن تعلم مهارة التصنيف عبارة عن تعلم ماهية الخصائص املشرتكة بني جميع مفردات فئة أو 
ري املتوافرة لـدى مفـردات فئـة أو عائلـة أخـرى مـن األشـياء،وإيجاد نظـام أو عائلة معينة وغ

 . طريقة لفصل املفردات وإلحاقها بفئات لكل منها خصائص متيزها عن الفئات األخرى

وترجع أهمية استخدام مهـارة التصـنيف إىل أن املـادة املتعلمـة، أو املوضـوع الواحـد 

  وبعضها مفـاهيم، وبعضـها أحـداث، وشخصـيات، ًيشمل عددا من املعلومات بعضها حقائق،
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 ًوقوانني ومصطلحات، وهذا الكم الهائـل مـن املعلومـات يضـع ضـغوطا كبـرية عـىل املـتعلم

لحفظها واستيعابها ،وتذكرها، ومن املفيد أن يجمعها املتعلم ويصـنفها يف مجموعـات حسـب 

ًالصفات التي تشكل قاسام مشرتكا بينها، وهذا يسهل عىل املتع  .لم عملية حفظها واستيعابهاً

    وتتلخص هذه املهارة يف قامئة الخطوات التـي ميكـن اتباعهـا عنـد القيـام بعمليـة 

 :التصنيف، وتضم الخطوات ما يأيت

 . أ ـ تحديد األهداف املرجوة من وراء عملية تصنيف البيانات واملعلومات

 .للتعرف عىل طبيعتهاب ـ استعراض البيانات واملعلومات موضوع التصنيف وتفحصها 

 .ج ـ تذكر املعلومات السابقة وتجميعها حول مدلوالت البيانات أو معانيها

 . د ـ اختيار مفردة من بني هذه البيانات

 . هـ ـ البحث عن مفردة أخرى تشبه املفردة األوىل يف خاصية أو أكرث 

تـه املفردتـان و ـ تحديد ماهية القاسم املشرتك الذي ميكن اختيـاره كعنـوان توضـع تح

 .اللتان تم اختيارهام

ز ـ البـحـث ـعـن جمـيـع املـفـردات األـخـرى الـتـي ميـكـن إلحاقـهـا ـبـاملفردتني الـسـابقتني 

 .ووضعهام تحت العنوان نفسه

 

 : مثال 

ًيقوم الطالب بإعداد جدول وفق معيـار محـدد ، بحيـث يتضـمن الجـدول عـددا مـن 

لشـعراء ـ األمـاكن ـ الحقـائق ـ األبيـات ا: الخانات تشري كل خانـة منهـا إىل فئـة معينـة مثـل

 :   الشعرية ـ املفاهيم األدبية،مثل الجدول التايل

 املفاهيم األدبية أماكن  شعراء

 .ـ مجنون ليىل

 .ـ جميل بن معمر

 ـ عمر بن أيب ربيعة

 .ـ مكة املكرمة

 .ـ املدينة

 .ـ الحجاز

 .ـ شعر الغزل والتشبيب

 .ـ الغزل العفيف

 ـ الغزل الرصيح
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 :ـ الخرائط املفاهيمية الداللية5

توضح الخرائط املفاهيمية الخلفية املعرفية للقارئ التي من خاللها يحاول إعـادة بنـاء 
 .النص املقروء من خالل عمليات القراءة املتعددة التي يقوم بها 

 إىل أن  Melentosh(1995) ، وميلينتوش  Fergazon(1995)ويشري كل من فريجازون 
املفاهيمية عبارة عن توضيح لألفكار الرئيسة التـي ينبغـي الرتكيـز عليهـا عنـد تعلـم الخرائط 

املادة املقروءة، وتوضيح املسارات التي ميكن أن يسلكها املتعلم للربط بني معـاين املفهـوم يف 
صورة مخطط يظهر مدى تحصيل املتعلم للمفـاهيم الفرعيـة التـي تـرتبط مبفهـوم رئـيس أو 

 . فكرة رئيسة

ــ ــرث حـســية ويـســهل ويـع ــات أـك ــوم أداة لجـعــل املـعــاين والعالـق د مخـطــط املفـه
ًإدراكها،واالجتهاد يف بناء مخططات مفاهيمية يؤدي إىل متييز عالقات جديدة، وتشكل نشـاطا 

 .  ًخالقا ميكن أن يساعد يف تطوير التفكري لدى املتعلم

لم النشـط؛ ألن وعىل هذا فإن الخرائط املفاهيمية تساعد عىل الفهم عـن طريـق الـتع
 . الطالب يقوم بربط األفكار داخل املخطط ، وبني تلك التي يف ذاكرته وخلفيته املعرفية

وقد أكدت نتائج الدراسات والبحوث التي استخدمت الخرائط املفاهيمية يف التدريس 
 :عىل أنها تسهم يف تحقيق بعض النتاجات التعليمية منها ما ييل

ملعـنـى ،حـيـث يـقـوم اـملـتعلم ـبـربط املعرـفـة الجدـيـدة أ ـ تـسـهيل ـحـدوث اـلـتعلم ذي ا
 .باملفاهيم السابقة التي لها عالقة باملعرفة الجديدة

 .ب ـ مساعدة الطالب عىل تعلم املفاهيم وإدراك العالقات بينها 
 . ج ـ توضيح املفاهيم وتحسن اإلطار املفاهيمي ألفكار الطالب

ب، وذلـك بـتعلمهم كيفيـة الـتعلم وإدراكهـم د ـ زيادة الحصيلة املعرفية املتكاملة للطال
 .للعالقات بني املفاهيم ،واختزال الوقت املستغرق يف الحفظ

هـ ـ احتفاظ الطالب باملعرفة وعدم نسيانها وذلك عن طريـق تقـدميها يف صـورة برصيـة 
 .عىل هيئة أشكال خطية

 مرتبطـة مبفهـوم ًو ـ جعل املتعلم مشاركا مشاركة فعلية يف تكوين بنية معرفية متامسكة
 . أسايس

 ..ز ـ توفري قدر من التنظيم الذي يعترب جوهر التدريس الفعال
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 :مثال 

 األموي العرص يف الغزل

 
 

 الرصيح الغزل                     العفيف الغزل
 

 ربيعة أيب بن عمر              عزة كثري ـ بثينة جميل

 : ـ عمل مذكرات توضيحية بالهامش6

 عـمـل اـملـذكرات التوـضـيحية بالـهـامش ـعـىل ـتـذكر وحـفـظ املعلوـمـات تـسـاعد مـهـارة
واملفاهيم الواردة باملوضوع املقروء، كام أنها تساعد عىل االنتباه للمعلومات الجديدة، وتعـني 

 .املتعلم يف تشفري املعلومات والبيانات املقدمة له

 : ومن أمثلة مذكرات الهامش ما ييل
 .اج إىل تفسري وتوضيحأمام املعلومات التي تحت) ؟ ( 

 .تعريف لكلمة واردة مبوضوع قرايئ( = ) 

 .نتيجة لسبب أو عالقة بني مفهومني ) ←( 
 :إىل بعض أمثلة مذكرات الهامش منها ما ييل) 1999( وأشار جابر عبد الحميد جابر 

مقدار الزمن الذي يقضيه املعلم يف املهمة األكادمييـة : أ ـ وضع عالمات عىل التعريفات
 . الزمن املخصص للتعليم   --سمى  ي

عـىل األقـل يوجـد أحـد عرش مـن حيواناتهـا : ب ـ دائرة حول الكلامت التـي ال يعرفهـا
 . ونباتاتها املؤقلمة واردة يف القامئة الفيدرالية لألنواع املعرضة للخطر 

 *نإن النسق الذي تقوم عليه االختبار ينبغي أن يكـو: ج ـ نجوم تالصق األفكار املهمة 
 ً.أخالقيا

 ...... بنود االختبار هي *   
الضـغط / ب. الضغط املنخفض / أ: تتأثر األمناط املناخية بـ : د ـ ترقيم األفكار األساسية

 .املرتفع
املعلمون الجدد محظوظون ألنهم يبدأون عملهـم : هـ ـ خطوط تحت تعبريات امللخص

  .املهني يف وقت أمثل



 

  اسرتاتيجيات ما وراء املعرفةتطوير تدريس اللغة العربية باستخدام 

 
244

 : ـ مهارة التخمني7

دم مهارة التخمني أثناء قراءة النص، وفيها يقوم القارئ بتخمني معنى الكلمـة     تستخ
ويف هـذه . املبهمة فيه ،وذلك باستخدام السياق اللغـوي لفهـم معنـى الكلمـة غـري املعروفـة

التنبؤ، واالفرتاض، والتوقع، وهي عبارة عـن اجتهـاد : املهارة ميارس املتعلم مهارات أخرى مثل 
عندما ال تتوفر لديه املعلومات الكافية ،وذلك يف محاولة لالفرتاض أو التخمني يقوم به املتعلم 

 .ملعنى الكلمة املبهمة 

وتسمى هذه املهارة أيضـا مبتكئـات املعنـى، حيـث تعنـي مجموعـة مـن املسـاعدات 
 بـدايات الجمـل ـ الصـور، وكلهـا –العنـوان : الشكلية التي تساعد القارئ يف هذا الشأن ومنها

قارئ عملية تخمني كمعاين املقروء ،ويضاف إىل ذلك مجموعـة محـددة مـن الكلـامت تتيح لل
 ) . 2006:رشدي أحمد طعيمة ومحمد عالء حلمي. ( ًتعطي احتامالً كبريا ملا يتبعها من كلامت

 :ـ اسرتاتيجية املراقبة والتحكم 3

درة عـىل تشري اسـرتاتيجية  املراقبـة والـتحكم إىل كيفيـة حـدوث الـتعلم ، وبيـان القـ
استيعاب القواعد ، كام تشري إىل العمليات الذهنية الداخلية للسيطرة واملراقبة وضبط الـوعي 
يف أثناء عملية التنفيذ، وميكن أن يتم تدريب الطالب عـىل تعـديل هـذه العمليـات الذهنيـة 

 . حتى يتسنى لديهم حاجة تساعد عىل تطوير اسرتاتيجية فعالة لتحقيق األهداف

عمليــة تشــمل عمليــات ذهنيــة داخليــة مثــل " ة املراقبــة والــتحكم واســرتاتيجي
االنتباه،واإلدراك االنتقايئ، وتحويل املعلومات إىل رموز قابلة للتخزين يف الذاكرة طويلة املـدى 

 ) .2002: يوسف قطامي ونايفة قطامي.( واالسرتجاع

 :ا ما ييل وتسهم اسرتاتيجية املراقبة والتحكم يف تحقيق عدد من األهداف منه
 .أ ـ مساعدة الطالب عىل تذكر املهارات التي تعلمها واستحضار الخربات السابقة

 .ب ـ تزويد الطالب بالتلميحات التي تساعد وتسهل عملية ترتيب املهارات
 .ج ـ تحديد وقفات للمراجعة وعملية التنظيم املناسبة للخربات

لطـالب إىل إيجـاد الخصـائص د ـ تهيئـة الفـرص واملواقـف الصـفية التـي يصـل فيهـا ا
 . املشرتكة بني املعارف واملعلومات، والوصول إىل درجة االستيعاب الواعي للمعلومات
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 : وميكن تحديد املهارات الفرعية   السرتاتيجية املراقبة والتحكم يف املهارات اآلتية

 :  ـ اإلبقاء عىل الهدف يف بؤرة االهتامم1
وعي مستمر ودائم وهو يدرس  املوضـوع بالهـدف وهي تعني أن يكون املتعلم  عىل 

 :الذي يسعى إليه، مثل
 .ـ تحديد الفكرة الرئيسة يف النص الشعري
 .ـ تسجيل الصعوبات التي تعرتض املتعلم

 .ـ استخالص رأي الكاتب يف املوضوع
 . ـ وضع مالحظات ومذكرات توضيحية بالهامش

 

 : ـ الحفاظ عىل تسلسل العمليات والخطوات2
ا يتم من خالل تحديد املتعلم أوالً للمهام التي يقوم بهـا مثـل تصـنيف البيانـات  وهذ

واملعلومات الواردة يف موضوع أديب،ثـم وعليـه باالنتقـال مـن مهمـة إىل أخـرى وتسـجيلها يف 
 .دفرته

 .ـ تركيز االنتباه عىل التفاصيل التي يجب تسجيلها
 .ـ معرفة متى يتحقق هدف فرعي

طريـق إضـافة تفصـيالت وتوضـيحات وأمثلـة، أو أيـة معلومـات عـن :ـ حرص االنتبـاه
متعلقة من املعارف والخربات السابقة، وذلك عن طريق اسرتجاع خرباتك السابقة أثناء دراسة 

 .املوضوع 

 : مثال 
ً إذا كنت تدرس موضوعا عن األحزاب السياسية ودورها يف شعر العرص األموي،فإنك    

 هامشه معلومات عن موقعة الجمل،وصفني،وحادثة التحكـيم أثناء دراسة املوضوع تسجل يف
 .ومعاوية بن أيب سفيان)  عنهالـلـهريض (بني عيل بن أيب طالب 

 :و ـ اكتشاف العقبات واألخطاء
ويف هذه املهارة يقوم املتعلم برصد العقبات واألخطـاء التـي يقـع فيهـا أثنـاء دراسـته 

ً خاصا لتحديد ورصد األخطاء التي ارتكبهـا وهـو وميكن للمتعلم أن يعد جدوالً .ملوضوع أديب
 .وما قام به من مالحظات  وذلك من خالل مراجعته للموضوع نفسه، يدرس املوضوع،
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ًيصمم الطالب جدوالً خاصـا باألخطـاء والعقبـات التـي تواجهـه أثنـاء دراسـته  : مثال
 :ملوضوع أديب معني مثل الجدول التايل

 

 العقبات التي تعرتض تعلمي ء النحويةاألخطا األخطاء اإلمالئية

   

 

 :ز ـ الحديث حول التفكري 

تعد مهارة الحديث حول التفكري من أبرز مهارات اسرتاتيجية املراقبة والـتحكم، وفيهـا 
يطلب املعلم من طالبه أن يفضـوا بأفكـارهم وأن يقومـوا بتحليلهـا وتفسـريها ، وفيهـا يقـوم 

ً املطروح ، أو املشكلة ، وفيهـا يسـتخرج الطالـب شخصـا املتعلم بوصف تفكريه حول املوقف
آخر من نفسه وينقل إليه ما يفكر فيه،ويناقش نفسه فيام توصل إليه ،ثم يبادر باألسئلة التي 

 :يطرحها عىل نفسه، مثل
 ـ كيف توصلت يا باسل إىل الحل؟

 ـ هل ميكن أن تذكر الخطوات التي قمت بها حتى توصلت إىل الحل؟
 الخطوات بالتفصيل؟ـ ما هذه 

 ـ ما مدى ما توصلت إليه؟
 ـ عىل ماذا اعتمدت يف السري بهذه الخطوات؟

عىل أن مهارة التفكري بصوت مرتفـع تزودنـا بصـورة ) 1999(ويؤكد جابر عبد الحميد 
جزئية عام يجري يف العقل، وأن مهمة التفكري بصوت مرتفع ذاتها قد تغري ما يجري،وأن هـذا 

أن اسـتخدام الراشـدين لربوتوكـوالت التفكـري " ًاإلجراء يعترب سجالً حرفيـا للنشـاط العقـيل، و
 " . بصوت مرتفع يسهم يف تعلم أفضل

تيجية املراقبة والتحكم بوجـه عـام مـن االسـرتاتيجيات الفاعلـة يف عمليـات وتعد اسرتا
إثارة الدافعية لدى املتعلمني ممن يعانون من تـدين الدافعيـة يف تعلمهـم، أو التـدريب عـىل 
التفكري املتعمق، أو التحصني ضد االنحرافات التي يتمثلها الطالب يف تحديد أسـباب نجـاحهم 

 . أو إخفاقهم
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 : دام صحيفة التفكري ـ استخو

تتضمن هذه االسرتاتيجية استخدام صحيفة التفكري، ومن خاللها يقوم املتعلم بتسجيل 
ًكل ما يقوم به من عمليات ذهنية وخطوات كتابة حتـى ميكـن اكتشـاف العقبـات واألخطـاء 

عتـرب وت. التي يقع فيها ،واملهارات واالسرتاتيجيات التي استخدمها أثناء دراسته ملوضـوع معـني
صحيفة التفكري وسيط اسرتاتيجي لتطوير ما وراء املعرفة وهي عبارة عن مفكرة يسـجل فيهـا 

 .التلميذ عمليات التفكري والخطوات التي اتبعها

 : مثال

لقد استخدمت أكرث من اسرتاتيجية ومهارة فرعية ملـا وراء املعرفـة يف دراسـة موضـوع 
رات ووضـح ملـاذا وكيـف اسـتخدمتها ومتـى شعر النقائض، أكتب تلـك االسـرتاتيجيات واملهـا

 :استخدمتها من خالل الجدول التايل

 كيفية استخدامها هدف استخدامهاوقت استخدامها املهارات االسرتاتيجيات

     
 

 :  ـ اسرتاتيجية التقييم4

تعد اسرتاتيجية التقييم اسرتاتيجية رضورية التخـاذ قـرار للحكـم عـىل عمليـة الـتعلم، 
جية تزود املـتعلم ببيانـات تتعلـق مبسـتوى أدائـه ونجاحـه، وتـزوده مبعلومـات وهي اسرتاتي

هـذا . تساعده عىل بنـاء خطـة لتطـوير نفسـه مـن أجـل زيـادة فاعليـة مامرسـاته وأنشـطته
باإلضافة إىل أنها اسرتاتيجية تعرب عن مدى كفاية املتعلم يف تحديد واختيـار وصـياغة أهدافـه 

سـاليب واالسـرتاتيجيات املناسـبة، وكـذلك قـدرة املـتعلم عـىل التعليمية، ومدى استخدامه لأل
 ) Davidson &Smith:199(تفسري ما يتوافر لديه من معلومات وبيانات 

وتعني اسرتاتيجية التقييم الحكم عىل األفكار أو األشياء أو األنشطة، وتثمينها من جهة 
يجية يتعلم كيف يطلـق األحكـام القدر أو القيمة أو النوعية، واملتعلم من خالل هذه االسرتات

ًاعتامدا عىل معايري محددة، كام يستطيع من خاللهـا تكـوين مسـلامت ثابتـة نسـبيا يؤيـدها  ً
 . ويدافع عنها

أن اسـرتاتيجية التقيـيم تعنـي تحديـد تقـدم املـتعلم يف ) 1996(وترى ربيكا أكسفورد 
املـتعلم أن يقـرأ اآلن بصـورة مثل النظر إىل إذا ما كان يسـتطيع " تعلم اللغة الجديدة،وذلك 

 .أرسع ويفهم أكرث من الوضع الذي كان عليه من ستة أشهر مضت أم ال 
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وتجدر اإلشارة إىل أن ربيكا أكسفورد قد قدمت اسـرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة بشـكل 
 . منطقي؛ ألنها كانت تنتقل من التنفيذ إىل التخطيط إىل التنفيذ مرة أخرى وهكذا

: " إىل أهمية استخدام الطالب السرتاتيجية التقيـيم بقولـه) 2002(وانويشري فتحي جر
إن لدى الطلبة عادة ما يقولنه يف الحكـم عـىل األحـداث واملشـكالت االجتامعيـة والسياسـية 
واالقتصادية والعلمية، بل إنهم يحبون إصدار األحكام ويرحبون باألسئلة التي تستدعي تقيـيم 

لوحة فنية، وعندما يعرضون أحكامهم ،فمـن املفيـد مطـالبتهم حادثة أو قصة أو مرسحية أو 
ًبإعطاء الدليل املؤيد ألحكامهم، أو البحث عن املعايري التي اتخذوها أساسا للحكـم، ومقابلـة 

 " .هذه املعايري مع بدائل أخرى ميكن تطبيقها عىل الحالة موضع النقد والتقييم

بشـكل صـحيح فـإنهم يتعلمـون الحـرص وعندما ميارس الطالب عملية التقييم والنقد 
عىل وجود أساس أو سند ملا يقولون، وحقيقة وجود تنوع يف املعـايري ،وتقيـيم زمالئهـم لهـذه 
املعايري ، واالبتعاد عن األحكام العاطفية ،كام أن استخدام الطالب السرتاتيجية التقيـيم يوافـق 

البحث عن التعليل لكل يشء ،وأيضا امليل الفطري لدى اإلنسان أو ذلك النزوع الذي يدفع إىل 
 . دقة املالحظة

 : ويتطلب استخدام اسرتاتيجية التقييم عدة متطلبات قبلية هي 

 .ـ القدرة عىل الحكم

 .ـ القدرة عىل االختيار وتوضيح األسباب

 .ـ القدرة عىل إبداء الرأي

 .ـ القدرة عىل تحديد السلبيات واإليجابيات

 :عدداً من املهارات الفرعية وهي وتتضمن اسرتاتيجية التقييم 

 التقييم اسرتاتيجية

 

 التلخيص     املوضوع دراسة خطة تقييم      والنتائج األهداف تحقق مدى عىل الحكم
 

 :  ـ الحكم عىل مدى تحقق األهداف والنتائج 1

ويف هذا اإلجراء يقوم املتعلم بالحكم عىل مدى تحقـق األهـداف التـي وضـعها يف 
 يط للتعلم، فهو يحدد ما إذا كان الهدف قد تحقق أم ال، كام أنه يقوم بذكر مرحلة التخط
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ًدليل عىل تحقق هذا الهدف،وتتضمن هذه املهارة أيضا الحكـم عـىل دقـة النتـائج التـي قـام 
 . بالتنبؤ بها قبل دراسة املوضوع

 : مثال
 :،مثليكتب الطالب األهداف التي حققها، ثم يكتب دليالً عىل تحقق هذا الهدف

 .أ ـ تحديد ألوان الغزل يف شعر العرص األموي
 . ينقسم شعر الغزل يف العرص األموي إىل غزل رصيح وآخر عفيف: الدليل

 

 :  ـ تقييم خطة دراسة املوضوع2

ًيف هذا اإلجراء يعطي املتعلم حكام عىل الخطـة التـي وضـعها لتحقيـق أهدافـه التـي 
طالب يف هذا اإلجراء يقـوم بتحليـل األداء والخطـوات حددها أو ل الدرس أو اللقاء ،كام أن ال

ًالتي رسمها سابقا يف ضوء اإلمكانات واملصادر املتاحة،واألهداف التي يف ضـوئها قـام بتحديـد 
واختيار اسرتاتيجية التنفيذ ومهاراتها الفرعية، وكيـف قـام بها،وهـل حققـت املهـارة الفرعيـة 

 . ؟ الغرض الذي استخدمت من أجله،أم ال

ذا باإلضافة إىل أن الطالب يف هذه املهارة يقوم برصد ما القاه يف طريقه من مسارات ه
مغلقة مل تؤد به إىل نتيجة،كام أنه يقوم بتحديد املهارات واإلجـراءات املناسـبة التـي أدت إىل 

 .إمتام املهام التعليمية لدراسة املوضوع

قام به من إجراءات وخطوات وهذه املهارة تتطلب من املتعلم أن يكون عىل وعي مبا 
ومهام أثناء دراسة املوضوع،باإلضافة إىل ما قـام بكتابتـه يف صـحيفة التفكـري الخاصـة لتنـاول 

 .املوضوع بالدراسة

 :مثال

 يف ضوء استخدامك السرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف دراسـة موضـوع أدب األطفـال يف 
 :اتيجيات يف ضوء الجدول التايل؟ املرحلة االبتدائية، هل ميكنك أن تقيم تلك االسرت

 

زـمـــــــــن  املهارات االسرتاتيجية
 استخدامها

ــــــــزات  ممـي
 استخدامها

صـــــــعوبات 
 استخدامها

تحقيقـهـــا 
 للهدف
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 :  ـ التلخيص3

 وأهـم أفكـاره، وتتضمن هذه املهارة كتابة ملخـص للموضـوع الـذي قمـت بدراسـته،
 : ات القبلية مثل ما يأيت ًومفاهيمه، وتتضمن هذه املهارة عددا من املتطلب

 . أ ـ القدرة عىل قراءة ما بني السطور
 .ب ـ القدرة عىل تجريد وتنقيح وربط النقاط البارزة يف املوضوع

 .ج ـ إعادة صياغة الفكرة أو األفكار الفرعية التي تشكل جوهر املوضوع
 . د ـ القدرة عىل ترتيب األوليات

تزالها،والتقليل من حجمها،مع املحافظـة عـىل ومهارة التلخيص هي تقليص األفكار واخ
ـردات  ـق مســح املـف ـن طرـي ـادة صــياغتها ـع ـن الحــذف أو التشــويه،وكذلك إـع ســالمتها ـم
واألفكار،وفصل ما هو أسايس عام هو غري أسايس، ومعالجة املفاهيم واألفكار الواردة بلغة من 

بطـة بـه،ثم التعبـري عنهـا يقوم بالتلخيص؛بهدف استخالص لب املوضوع واألفكار الرئيسة املرت
 .بإيجاز ووضوح

 :ومن املعايري التي ينبغي أن يضعها املتعلم يف اعتباره عند التلخيص ،ما ييل
 .ـ املحافظة عىل األفكار الرئيسة باملوضوع

 .ـ املحافظة عىل الشواهد واألدلة واالقتصار يف التلخيص عىل بعضها
 .حشو أو التطويلـ اإليجاز وعدم اللجوء إىل املرتادفات أو ال

 .ـ االهتامم بالنتائج
 .ـ االهتامم باالنتقادات

وليك يقوم املتعلم بتلخيص ما درسه عليه أن يتبع مجموعة مـن اإلجـراءات منهـا مـا 
 : ييل

 . قراءة متأنية للتعرف عىل فكرته الرئيسة وموضوعه) املوضوع القرايئ ( ـ قراءة النص 1
 . املالحظات أثناء القراءة ـ قراءة النص ثانية مع تدوين بعض2
 ـ مراجعة النص ووضع خطوط تحت الجمل الوصفية أو التفصيلية والتعبريات الفنية 3

 . التي ال يؤثر حذفها عىل مضمون النص
 . ـ صياغة امللخص بألفاظ من إنشاء القارئ4
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  ـ مقارنة امللخص بالنص األصيل للتأكد مـن عـدم اإلخـالل بـالفكرة الرئيسـة واألفكـار5
 . الفرعية

 .  ـ مراجعة امللخص الستبدال أو حذف أو إضافة بعض الكلامت الرضورية6
 

 :  ـ أساليب تعليم ما وراء املعرفة 4
ـصـنف الـبـاحثون اـلـذين اهتـمـوا مبـجـال التفـكـري ـفـوق املـعـريف ـنـوعني ـمـن األـسـاليب 

ـة وـهـي ـا وراء املعرـف ـة؛ اـسـرتاتيجيات ـم ـوق املعرفـي ـذ التخـطـيط ،و: واالـسـرتاتيجيات ـف التنفـي
والتنـظـيم، واملراقـبـة واـلـتحكم، والتقـيـيم، وأـسـاليب خاـصـة بتعـلـيم االـسـرتاتيجيات الـسـابقة 

  ، ووميـبــي و لوكهـيــد Pratt(1980)وـقــد أـشــار ـكــل ـمــن ـبــرات . ومهاراتـهــا الفرعـيــة 
Whimbey&Lockhead (1982)  وولـن وفيليـبس ،Willen &Phillips (1995) ومحمـد ، 

 ، وفتحي عبـد الـرحمن Sara Elizabeth (2000)ارا إليزابيث ، وس) 2000(عبد الرحيم عدس
إىل ثالثة )  2006(، ورشدي أحمد طعيمة ) 2002(، ومصطفى إسامعيل موىس )2002(جروان 

 :أساليب خاصة بتعليم اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة كام يوضحها املخطط املفاهيمي اآليت 

 اساليب تعليم ما وراء املعرفة: ًثانيا

 .ذجة مع التوضيح، التعليم املبارش، املشاركة الثنائيةالنم
 

 : أ ـ النمذجة مع التوضيح 

 إىل أن التعليم بالقدوة من أنجح أساليب الـتعلم وأكرثهـا فاعليـة Pratt   يشري برات 
أثناء قيامـه بالعمـل، ) املعلم(عندما يقرتن بإيضاحات أو تعليقات يقدمها النموذج أو القدوة 

فـاملعلم .  " ًلوب يقـدم املعلـم منوذجـا للعمليـات العقليـة املتضـمنة يف املهـارة ويف هذا األس
ًيتظاهر انه يفكر بصوت مرتفع أمام طالبه، موضحا كيف يستخدم املهارة ، فقد يقـرأ املعلـم 

ًمقطعا من كتاب أمام الفصل ، وميارس االستجواب الذايت لفظيا عام يدور يف رأسه ً ". 

ن فكرة يحملها الطالب عن معلمه والصورة التي يرسمها عنه وهذه النمذجة عبارة ع
ًيف ذهنه تدفعه إىل األخذ مبا يقول  ويفعل، ومن هنا كان تأثري املعلم هو األبعد واألعظم أثرا 

إىل بعـض ) 2000(من جميع تقنيـات التعلـيم األخـرى ، ويشـري محمـد عبـد الـرحيم عـدس
 ً يتمتـع بسـلوك مـا وراء املعرفـة وتجعلـه منوذجـا الدالئل يف سلوك املعلم التي تشري إىل أنـه



 

  اسرتاتيجيات ما وراء املعرفةتطوير تدريس اللغة العربية باستخدام 

 
252

 :وقدوة للطالب ، وهي 
 .  ـ يتحدث عن أهدافه للطالب ، ويرشحها لهم ، ويتعلل مبا يقوم به من أعامل1
 ـ يصحح ما يقع فيه من أخطاء بعد أن يعيد النظر فـيام قـام بـه، وباملسـار الـذي سـار 2

 .عليه
 . ن القيم واملثل وتكون قراراته متمشية معها  ـ يضع نصب عينيه مجموعة واضحة م3
 . ـ ال يحجم عن اإلدالء مبا عنده من نقاط القوة ومن نقاط الضعف4

 : ب ـ التعليم املبارش
، ن خالل مادة مقروءة يعـدها املعلـمهذا األسلوب يقدم بواسطة املعلم مبارشة ، أو م
 املتضمنة فيهـا وتوضـيحها بأمثلـة وال ًويتضمن ذلك تعريفا للمهارة وأهميتها، وعملية التفكري

أمثلة مع عرض لبعض األخطاء التي يتوقـع وقـوع الطـالب فيهـا ، وأسـبابها، وكيفيـة التغلـب 
 . عليها

 : سري يف عرضه وفق الخطوات التاليةوأسلوب التعليم املبارش يقتيض من املعلم أن ي
 .الً ـ عىل السبورة ـ يكتب املعلم اسم املهارة أو االسرتاتيجية ـ التخطيط مث1
رس لـعـرض مـهـارات التفـكـري  ـ يـحـدد املعـلـم املحـتـوى أو النـشـاط اـلـذي ـسـوف ـيـد2

 . املطلوبة
ً ـ يعرض املعلـم الخطـوط العريضـة لخطـة مبدئيـة مبتـدئا باألهـداف ثـم إجـراءات 3

 .التنفيذ
 ـ يعرض املعلم مناذج من الصعوبات املتوقعة عند تنفيذ الخطة، ويشاركه الطـالب يف 4

 . إثراء املوضوع

وحني يتعلم الطالب مهارة التفكـري بشـكل مبـارش تصـبح املـادة التعليميـة مبضـمونها 
 .ًوسيطا لنقل التفكري إىل مجاالت أخرى وبشكل مبارش

 

 : ج ـ املشاركة الثنائية 
يهدف هذا األسلوب إىل إتاحة الفرصة للطالب يك يقوموا بتمثيـل عمليـة التفكـري ،     

بصـورة عمليـة ومشـوقة أثنـاء القيـام بحـل ) مـا وراء املعرفـة ( حول التفكري وعملية التفكري
وتم تطبيق أسلوب املشاركة الثنائية بداية بإرشاف مبـارش مـن قبـل املعلـم داخـل .  املشكلة 

 .حجرة الدراسة ، ويف مرحلة الحقة ميكن استخدامها من جانب الطالب أنفسهم
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وعات ، تضـم كـل مجموعـة طـالبني، ثـم يـوزع ويبدأ املعلم بتقسيم الطالب إىل مجم
املعلم األدوار واملهام عليهام بحيث يقوم أحد الطالبني بحل املشكلة التي ستعطى له بصـوت 

 .عال، بينام يطلب من الطالب اآلخر أن يستمع بانتباه شديد ، أي يفكر حول تفكري زميله
" سـلوب مصـطلح   عـىل هـذا األWillen & Phillips (1995)ويطلق ولـن وفيليـبس 

  ، أي أن الطالـب يقـوم بنمذجـة Modeling by the Teacher" النمذجة بواسـطة املـتعلم 
املهارة مثلام فعل املعلـم ولكـن يف فقـرة جديـدة، ثـم يقـارن الطالـب عملياتـه يف النمذجـة 

 ) . 1996: سامي الفطايري . ( بعمليات زميله يف املجموعة
دور الطالـب   Wimbey & Lockhead (1982)  وقد حدد الباحثان وميبي و لوكهيد

 : املستمع يف مهمتني أساسيتني هام 
 ـ استمرار تحري الدقة يف أقوال زميله وأفعاله وإجراءاته عن طريق املتابعـة املسـتمرة 1

لكل خطوة يقوم بها أو عبارة ينطقها، ويف حالة اكتشافه ألي خطأ عليه أن يوقـف 
 . دون أن يعطي اإلجابة أو يصوب الخطأزميله ويشري إىل موضع الخطأ، 

 ـ التأكد من أن زميله يفكر بصوت عـال يف كـل خطـوة رئيسـة يقـوم بهـا، ألن التفكـري 2
 . بصوت عال مامرسة رضورية عند استخدام أسلوب املشاركة الثنائية

وـقـد أـكـدت نـتـائج الدراـسـات والبـحـوث العلمـيـة الـسـابقة الـتـي اهتـمـت باـسـتخدام 
ة السابقة بفعاليتها يف تنميـة مهـارات مـا وراء املعرفـة، وزيـادة وعـي املـتعلم األساليب الثالث

بعمليات التفكري املتضمنة يف املهمة التعليمية، وقـدرتها عـىل الـتحكم فـيام يفعـل، كـام أنهـا 
 .تعطيه القدرة عىل مراقبة السلوك التفكريي

 
 

 : الجامعية   ـ اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ودورها يف دراسة املقررات
ـالعلوم واملـعـارف     ـادة وـعـي الـطـالب ـب ـة يف زـي ـا وراء املعرـف تـسـهم اـسـرتاتيجيات ـم

والخربات املتحصلة، وأن هذه االسرتاتيجيات فوق املعرفية تكسب الطالب القدرة عىل تحديد 
الغرض من القراءة السيام النصوص األدبية، ومامرسة أساليب التقييم لألفكار األدبيـة واملعـاين 
وجامليات النصوص األدبية، ومراقبة النشاطات الذهنيـة واللغويـة املسـتخدمة للتحقـق مـن 

   Pressley & Daines (1989)مدى بلوغ األهداف، وهذا ما أكدته دراسة بريسيل و داينس 
حيث إن الطالب الذين حققوا املستويات العليـا مـن الـوعي باسـرتاتيجيات القـراءة ألغـراض 

مـن أقـرانهم الـذين اسـتخدموا اسـرتاتيجية االسـتيعاب ، والـذين حققـوا الفهم كـانوا أفضـل 
 . مستويات متوسطة ومستويات دنيا باسرتاتيجيات القراءة ذاتها
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ويلجأ املتعلم إىل استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة عندما يواجه صعوبات يف فهم 
ألدب متـد اسـرتاتيجيات مـا وراء ما يقرأ أو حني يـتعلم مهـارات اللغـة املختلفـة، ويف دراسـة ا

املعرفة املتعلم مبجموعة من الخطوات والتقنيـات التـي يطلـق عليهـا علـامء الـنفس املعـريف 
 . لفهم ما يتعلمه، والتحكم يف سلوكه اللغوي واملعريف" بروتوكوالت التنفيذ" مصطلح 

رون، وإذا كان أضحى من أبرز أهداف تدريس وتعليم اللغة تعليم الطالب كيـف يفكـ
وكيف يواجهون مشكالتهم املعرفية ، لذا يجيء دور املنهج الدرايس الـذي يكسـب املتعلمـني 

فعمليـة التحليـل يف درس . بجانب املهارات اللغويـة واألدبيـة قـدرات واسـرتاتيجيات التفكـري
األدب مثالً تتطلب القيام بتحليل املوضوع، واستخراج ما به من أفكار رئيسة وأخـرى ثانويـة، 

قارـنـة بـيـنهام، والقـيـام بعملـيـات مـثـل االـسـتنتاج، واالـسـتدالل، والتنـبـؤ، والتخـمـني ملـعـاين وامل
 . الكلامت واملصطلحات األدبية باستخدام السياق اللغوي

وباستقراء أهداف تدريس األدب يف املرحلة الجامعية تتبني الصلة بـني هـذه األهـداف 
يث إن هذه األهـداف تتضـمن قيـام املـتعلم ودور اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تحقيقها،ح
 :  ما ييل بعمليات التفكري املختلفة، ومن هذه األهداف 

 . ـ تنمية الرثوة اللغوية للطالب يف األلفاظ واملعاين واألساليب1
 . ـ متكني الطالب من محاكاة ما يدرسونه من مناذج أدبية2
ألطوار التي مر بهـا األدب يف العصـور  ـ تنمية حب البحث وراء اآلثار األدبية ، ومعرفة ا3

 .املختلفة
 . ـ تنمية مهارات الفهم بعمق لآلداب املعروضة يف الفصل الدرايس4
 . ـ استخدام مهارات النقد يف قراءة النصوص غري املألوفة 5
 .  ـ تعويد الطالب البحث والتعليل لألسباب ،واستنباط النتائج من مقدماتها6
األديـب، ومعرفـة العوامـل املـؤثرة يف فنـه وإنتاجـه األديب، / ر ـ دراسـة شخصـية الشـاع7

 . ودراسة إنتاجه األديب دراسة تحليلية ملعرفة خصائص أسلوبه واتجاهه األديب
 ـ الحكم عىل أدب شاعر أو ناثر معني من ناحيـة القـوة أو الضـعف يف ضـوء املقـاييس 8

 . النقدية والبالغية
 إزاء املشـكالت الكـربى التـي مـرت بهـا اإلنسـانية  ـ تكوين نظرة سليمة لـدى الطالـب9

 . والحلول التي اهتدت إليها يف مختلف العصور
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 ـ مساعدة الطالب عىل فهم نفسه، وفهم مجتمعه، والوقـوف عـىل األفكـار والعوامـل 10
 . التي تصنع الحارض وتؤثر يف تكوين املستقبل

قة يعتمـد عـىل عمليـات والشك يف أن املتعلم وهـو يسـعى لتحقيـق األهـداف السـاب
واسرتاتيجيات عقلية معقدة، تبدأ من التذكر إىل مرحلة تقويم املعلومات والبيانات واملعـارف 
أو الخربة املعرفية التي مير بها، وحتى يتحقق ذلك البد من توافر قدر من املعلومات الكافية ، 

 كنشـاط عقـيل يقـوم لـذا نـرى أن التفكـري. حتى يتدرج املتعلم من مرحلة فكريـة إىل أخـرى
بعمليتني أساسيتني؛ األوىل اإلدراك، والثانية الوعي باإلدراك، فـاإلدراك يـؤدي إىل فهـم املعـاين، 

 . والتحليل، والتصنيف، واالستنتاج ، والنقد
كام أن املتعلم يف سعيه لتحقيق أهداف دراسته ملادة األدب يقوم بالتمييز بني األفكـار 

اتها واالدعاءات أو املزاعم القيميـة، وتحديـد مصـداقية املعلومـات، ، والحقائق، التي ميكن إثب
باإلضـافة إىل مـا .  وتعرف املغالطات غري املنطقية، واتخاذ قرار بشأن املوضـوع الـذي يدرسـه

يقوم به من طرح أسئلة ذاتية حول ما يدرسه ، والرجوع إىل الكتـاب أو املـادة العلميـة إذا مل 
ه، وتلخيص ما تعلمه من أفكار ومفاهيم وآراء داخل الـنص األديب ، ينجح يف اإلجابة عن أسئلت

 . وكذلك تحديد املؤرشات الخارجية املتعلقة بالنص األديب
ويستطيع املتعلم من خالل دراسته ملـادة األدب أن يقـوم باسـتخدام اسـرتاتيجيات مـا 

 دراسة نص أديب، وراء املعرفة ، وذلك بالتخطيط لتعلمه الذي يشتمل عىل تحديد أهدافه من
وترتيبها من حيث أهميتها وأولوية تحقيقها، وتحديد خربته السابقة عن هـذا الـنص والـوعي 
بها، وما يريد أن يعرفه من هذا النص، وتحديـده للمصـادر التـي قـد يسـتعني بهـا مـن أجـل 

 .تحقيق الفهم 

ط بجميـع كام أنه يستطيع باسـتخدام اسـرتاتيجية التنفيـذ ومهاراتهـا الفرعيـة أن يحـي
جوانب النص األديب من خالل تحديده ملعنى الـنص وفكرتـه الرئيسـة، وتصـنيفه للمعلومـات 
والبيانات الواردة به، ومن خالل مراقبة أدائه ميكن للمـتعلم أن يكتشـف األخطـاء التـي يقـع 
فيها، والعقبات التي تعرتض طريقه يف دراسة النص األديب، ومن ثم يقوم بتعديل خطتـه التـي 

ويف مرحلة التقييم يقوم املتعلم بالحكم عىل النتائج التـي توصـل إليهـا مثـل . ا من قبلرسمه
استنتاج العوامل املؤثرة يف شعر شاعر معني، وتقييم الخطة التي حددها يف مرحلة التخطـيط 
ًمن حيث تحقيقها لألهداف، وكتابة ملخص للنص أو املوضوع الذي درسه متضمنا ما بـه مـن 

  .أفكار ومفاهيم
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إىل أن الطالـب يف ) 1994( عيسـان الـلــهويشري نجيب ألفـونس خـزام وصـالحة عبـد 
املرحلة الجامعية مطالب بتحصيل املعرفة من مصادر متعـددة ومتنوعـة، وبطـرق وأسـاليب 
تتناسب مع طبيعة وأهداف املقررات التي يدرسها، فاالسرتاتيجيات التي يستخدمها الكتسـاب 

جاعها قد تختلف عن تلـك التـي يسـتخدمها يف املراحـل التعليميـة املعلومات وتخزينها واسرت
 . السابقة

أن عقليـة املعلـم يجـب أن تتشـكل مـن ) 1983(ويف هذا الصدد يرى فؤاد أبو حطب 
قبل كليـات الرتبيـة لتناسـب هـذا الـعرص، فالعقليـة التـي تناسـبه هـي عقليـة البحـث عـن 

ـا ـار فيـه ـا واالبتـك ـافها وتجهيزـه ـات واكتـش ـم املعلوـم ـد والحـك ـاؤل والنـق ـة التـس ـي عقلـي  وـه
 .واالستدالل

األمر الذي يربز معه أهمية التعـرف عـىل مـدى تـوفر هـذه العقليـة الرضوريـة لـدى 
ون خـالل فحـص الخصـائص العقليـة . الطالب املعلم، باإلضافة إىل أنه قـدوة ومثـل لتالميـذه

 ما وراء املعرفة ، وبني هـذه والذهنية لطالب الجامعة تتبني العالقة الوطيدة بني اسرتاتيجيات
الخصائص والسامت ، والتي ميكن تحديدها يف السامت التالية كام يوضحا املخطط املفاهيمي 

 : اآليت 
 الخصائص العقلية لطالب الجامعة

 تفكريه حول الطالب تفكري    الزمن توجه   املعريف التنظيم    والتحكم الضبط
 

 : ا ـ الضبط والتحكم
ً الجامعي أكرث ضبطا وتحكام فيام يقوم بـه مـن نشـاط عقـيل، وهـو حيث إن الطالب ً

يتجنب االهتامم باألفكار أو املدركات غري وثيقة الصلة باملوضوع، وهـو يأخـذ يف اعتبـاره كـل 
. ( املقدمات املنطقية، أو املعلومات املتصلة مبوضوع الخربة، ويستجمع كل الجوانب يف ذهنه

 ).1989:إبراهيم قشقوش
 :تنظيم املعريفب ـ ال

يتسم الطالب يف املرحلة الجامعية بتنظيم املعرفة أو البيانات املتاحة ويقيم العالقـات 
 . بينها، وهو يحيط بكل جوانب املوقف قبل أن يتوصل إىل قرار أو استنتاج

 :ج ـ توجه الزمن 
اح ترتبط مقدرة الفرد عىل التمهل واإلرجاء قبيل إتيان استجابة ما، بإمكانية النجـ

 وتعد مقدرة الفرد عىل إرجاء اإلشباع الفـوري املبـارش . يف حل أنواع معينة من املشكالت



 

  10الفصل 
 

257

وترتبط النظـرة املسـتقبلية بأبعـاد . بهدف تحقيق أكرب قدر من الكسب واإلشباع يف املستقبل
 . معينة يف الشخصية ، وأن مؤرشات التوافق ترتبط بالوجهة املستقبلية لدى الطالب الجامعيني

 :  ـ تفكري الطالب حول تفكريهد
ًيكتسب الطالب الجامعي تدريجيا القدرة عىل أن يفكر حول تفكريه الـذايت ، وهـو مـا 

ـه ـر ـحـول تفـكـري اآلـخـرين ـمـن حوـل ـة، وـعـىل أن يفـك ـا وراء املعرـف ـه ـم ـق علـي فتـحـي . (أطـل
 ) . ،2000:، خديجة حاجي 1998:الزيات

 اسـرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة والشك يف أن الخصـائص والسـامت السـابقة تتفـق مـع
التخطيط، والتنفيذ والتنظيم، واملراقبـة والـتحكم، والتقيـيم، فـام وراء املعرفـة : الرئيسة وهي

تتضمن اتخاذ القرار، وهي سمة مميزة للطالـب يف املرحلـة الجامعيـة ، حيـث إنـه يسـتخدم 
دائل؛ بتجميع املعلومات عمليات التفكري األساسية الختيار أفضل استجابة من بني عدد من الب

والبيانات املطلوبة، لتغطية موضـوع درايس معـني، ومقارنـة مزايـا وعيـوب البـدائل وتحديـد 
 . املعلومات

وإكساب اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة لطالب الجامعة رضورة تناسب طبيعتهم ، حيث 
ليامت، أو ينجـزون إن معظم الطالب يف املرحلة الجامعية ينفذون يف الغالب ما لديهم من تع

ًما يوكل إليهم من أعامل دون استطالع السبب الذي دفعهم للقيام بذلك، ونـادرا مـا يجـرون 
ًحوارا مع أنفسهم حول اسرتاتيجيات التعلم التي رسموها ألنفسهم ، وقلام يقيمـون كفـايتهم 

 . يف القدرة عىل اإلنجاز
 التخلص من ذلـك، ألنهـا متثـل وميكن لتقنية ما وراء املعرفة مساعدة هؤالء الطالب يف

قدرة الفرد عىل بناء اسرتاتيجية الستحضار املعلومات التي يحتاجها ، وأن يكون عىل وعي تـام 
ومعرفة بالعملية التي يؤديها، والخطوات التي يسري عليها، مام ينعكس عـىل عملـه، وتقوميـه 

ته الحياتية ولدراسية، ومام ملدى ما توصل إليه تفكريه من نتائج، ومدى فاعليته يف حل مشكال
 . يزيد من سلوك دقة االنتباه لديه، والتحكم يف تفكريه وسلوكه

ـهـذا باإلـضـافة إىل أن الـطـالب يف املرحـلـة الجامعـيـة ـلـديهم الـقـدرة ـعـىل اـلـتحكم يف 
قدراتهم الذهنية والعقلية، السيام يف مجال القراءة ، فإن من األهمية أن يتعلم الطالب كيـف 

اته الذهنية واألدائية ، وكيف ميارس أساليب الضـبط الـذايت ملـا يبذلـه مـن صـور يراقب سلوك
ًاالنتباه والرتكيز ، ويفرض عىل نفسه مهامت متزامنة ، وكيف يقـيم ذاتيـا مـدى تقدمـه أثنـاء 

 . التعلم
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والشك يف أن االهتامم باسـرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة وتعلمهـا عـىل الصـعيد النـوعي 
حمـدان نرص، . ( ث تغيريات بـارزة يف املامرسـات التعليميـة وآليـات القـراءةسيؤدي إىل إحدا

 ) .1995:عقلة الصامدي

 :اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة،والتعلم الذايت، ومهارات الدراسة،واالستذكار
تجدر اإلشارة إىل التأكيد عىل دور اسرتاتيجيات ما وراء املعرفـة يف الـتعلم الـذايت لـدى 

إىل أن اسـتخدام الطالـب ) 2002(رحلة الجامعية، حيث أشار عادل محمد العدلالطالب يف امل
الجامعي السرتاتيجيات ما وراء املعرفة يسـهم يف التغلـب عـىل مشـكالت التحصـيل الـدرايس، 
ووجود عالقة إيجابية بني استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف املذكرة وبني التعلم الـذايت 

 . فهم وفعاليته وتشجيع ال
 أن محور االهتامم يف مـا وراء املعرفـة (Gane,et al:1992,p72)ويؤكد جانيه وآخرون 

هو التعلم الذايت؛ حيث إن املتعلم يفكر بنفسـه يف حـل املشـكالت بـدال مـن مجـرد إعطائـه 
إجابات محددة،أو إلقـاء املعلومـات والحقـائق عليـه ليقـوم بحفظهـا واسـرتجاعها واالهـتامم 

ـلـه يف ـحـل املـشـكالت ـمـن ـخـالل إملاـمـه بالـصـعوبات الـتـي يواجهـهـا يف فـهـم بأفـكـاره ومداخ
 .املوضوعات

إىل أهميـة اسـرتاتيجيات مـا Good &Brophy(2002)  ويشري كل من جـود و بـرويف 
وراء املعرفة يف فعالية التعلم الذايت حيث إنها تنمي اتجاهات املتعلم نحو اإلرصار عىل إنجـاز 

 النظر عن كونها ممتعة أو مملـة، وإكسـاب املـتعلم القـدرة عـىل املهمة التي يقوم بها بغض
السيطرة عىل اإلحباط وكذلك إكسابه روح املغامرة التي قد يتطلبهـا حـل املشـكلة، وتبسـيط 
املهمة من خالل التدريب عىل اختـزال عـدد مـن الخطـوات واإلجـراءات التـي يتطلبهـا حـل 

 .املهمة
سرتاتيجيات ما وراء املعرفة والتعلم الذايت ، فـإن وإذا كانت هناك عالقة بني استخدام ا

العالقة بني اسـتخدام تلـك االسـرتاتيجيات وتنميـة مهـارات الدراسـة واالسـتذكار لـدى طالـب 
حيث إن كالً من اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ومهارات الدراسـة . الجامعة تبدو قوية وواضحة

طالـب عنـدما يـدرس ويحصـل ويـتعلم تشريان إىل مجموعة مـن الطـرق التـي يسـتخدمها ال
 . ويكتسب معلومات ومعارف وخربات ومهارات
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 &Nelson (1987)وفوسـرت ونيلسـون ) 1995( ويتفق كل مـن لـورانس بسـطا ذكـري
Foster، عىل أن هنـاك اتفـاق بـني بعـض املهـارات الفرعيـة ) 1998(وجابر عبد الحميد جابر

 لدراسـة واالسـتذكار، ومـن بينهـا أخـذ املالحظـاتالسرتاتيجيات ما وراء املعرفة وبني مهارات ا
  .وتقويم البيانات وعمل مخترص متهيدي، والتصفح، واملراجعة، ،والتساؤالت،

ًكام أن هناك تشابها بني اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ومهاراتها املختلفـة،وبني املراحـل 
إىل تلك ) 2006(بيع رشوانالتي متر بها عملية االستذكار،حيث أشار كل من عصام الطيب، و ر

مرحلة التخطيط للمذاكرة ، وتشمل وضع الخطة :املراحل التي متر بها عملية االستذكار ومنها 
وإعداد جدول املذاكرة ، وتصنيف مسـتوى املـادة مـن حيـث الصـعوبة والسـهولة ، ومرحلـة 

ومرحـلـة اـملـذاكرة واـسـتيعاب املعلوـمـات الـتـي تـشـمل التنـظـيم والتـصـنيف،وكتابة املذكرات،
املراجعة ، ثم مرحلة استخراج واستخدام املعلومات وفيهـا تـتم عمليـة تقيـيم نسـبة اإلنجـاز 

 .والتحصيل
 :   وميكن متثيل املراحل السابقة يف املخطط املفاهيمي اآليت

 

 االستذكار عملية مراحل
 

 
 املعلومات استخدام   املراجعة   املعلومات واستيعاب املذاكرة   للمذاكرة التخطيط

وبالنظر إىل املراحل السابقة لعملية االستذكار ،ميكن إدراك العالقـة بـني تلـك املراحـل 
وبني اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة،حيث تقابل مرحلة التخطيط للمذاكرة اسرتاتيجية التخطيط 

راجعـة للتعلم،ومرحلة املذاكرة واستيعاب املعلومات اسرتاتيجية التنفيـذ والتنظيم،ومرحلـة امل
اـسـرتاتيجية املراقـبـة واـلـتحكم، وتقاـبـل مرحـلـة اـسـتخراج واـسـتخدام املعلوـمـات اـسـرتاتيجية 

 :التقييم، وميكن توضيح تلك العالقة من خالل املخطط املفاهيمي اآليت
 املعرفة وراء ما اسرتاتيجيات

 
 تقييمال                والتحكم املراقبة      والتنظيم التنفيذ    التخطيط  

 املعلومات استخدام املراجعة املعلومات واستيعاب املذاكرة  للمذاكرة التخطيط
 

 : دور اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية املهارات اللغوية: ًخامسا
السرتاتيجيات ما وراء املعرفة دور مهم يف تنمية املهارات اللغويـة لـدى املتعلمـني، 

 ام هذه االسرتاتيجيات عندما يواجه صعوبات يف فهم مـا ذلك ألن املتعلم يلجأ إىل استخد
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يقرؤه، والتحكم يف سلوكه القرايئ املعريف أثناء القيام بعملية القراءة، أو التخطيط عندما يقوم 
 . بكتابة موضوع أديب، أو مقال، أو إعداد بحث متخصص

 مهـام، واملهـام حيث إن هذه االسرتاتيجيات تشري إىل وعي املتعلم مبا يقوم بأدائه مـن
مـا : اللغوية التي يقوم بها املتعلم من أجل تنمية كفاءته اللغوية تتضمن ثـالث مراحـل هـي 

قبل املهمة، ومرحلة إنجاز املهمة اللغوية، ومرحلـة مـا بعـد إنجـاز املهمـة اللغويـة، ويف كـل 
لومـات مرحلة من هذه املراحـل يتحقـق التخطـيط والتنظـيم واملراقبـة والتقيـيم وإدارة املع

 .وتطويرها
وهذه االسرتاتيجيات ـ ما وراء املعرفـة ـ تناسـب الطـالب يف الجامعـة لتحقيـق غـرض 

 اللغوية، حيث إنهم قادرون عىل التحكم فيام يفعلـون، وعليـه فمـن املهـم أن املهاراتتنمية 
 يتعلم الطالب كيف يراقبون سلوكاتهم الذهنية واألدائية ، واللغوية، وكيف ميارسـون أسـاليب
ًالضبط الذايت ملا يبذلونه من انتباه وتركيز، وألنهم ـ أيضا ـ أكرث قـدرة عـىل اسـتخدام أسـاليب 

 .التعلم الذاتية 
إىل أن اسـتخدام اسـرتاتيجيات مـا وراء ) 1990(ويشري جـاك ريتشـاردز و ثيـو روجـرز 

ًمتا أثنـاء هارات اللغوية يعد مغامرة، حيث إن املعلم عادة ما يكون صـااملاملعرفة يف اكتساب 
، إال أنهام والتكلم بأكرب قدر ممكن من اللغةالتنفيذ، بالرغم من تشجيعه للدارس عىل النطق 

ًيشريان إىل أن استخدام هذه االسرتاتيجيات تسهم يف إكساب املتعلم عددا من مهـارات اللغـة 
 لـو حيث يصبح التعلم أيرس إذا اكتشف الدارس اليشء الـذي  سـيتعلمه أو ابتكـره أكـرث مـام

ًردده أو استظهره، كام أن التعلم يكون يسريا عىل الدارس إذا كان عـن طريـق حـل مشـكالت 
 .تشتمل عليها املادة املطلوب تعلمها

هذا باإلضافة إىل قدرة اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تحقيق عدد من الفوائـد أثنـاء 
 :تعلم اللغة منها 

 .مأ ـ زيادة فعالية القدرة الذهنية للمتعل
 .ب ـ التحول من الثواب الخارجي إىل الثواب الداخيل الذايت

 .ج ـ تعلم االستكشاف عن طريق االكتشاف املوجه
أن الطاـلـب ـمـن ـخـالل اـسـتخدام ـهـذه  )1990( وـيـذكر ـجـاك ريتـشـاردز، ثـيـو روـجـرز

االسرتاتيجيات ميكنه تعلم الوعي، فعندما يتعلم اإلنسان بوعي فإن قدرات الوعي لديـه وطاقتـه 
 ، حيـث " تعلـم كيفيـة الـتعلم " عىل الـتعلم تصـبحان أعظـم ، لـذا يسـمي هـذه الطريقـة ب 
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إن املتعلم ميارس سلسلة من العمليات التي تنمي الوعي مثـل االنتبـاه، فاإلنتـاج، فالتصـويت 
ًالذايت، ثم الترشب، كام أنه يكتسب من عملية الوعي هذه معايري داخلية تلعـب دورا رئيسـا  ً

 . وتعلمه خالل حياته كلهايف تربيته 
 اللغويـة ، املهـاراتومثة عالقة بني اسـتخدام الطـالب السـرتاتيجيات مـا وراء املعرفـة و

حيث إن استخدام الطالب لهذه االسرتاتيجيات املختلفة ووعـيهم الـدقيق بهـا وقـدرتهم عـىل 
ه يف االرتقاء إدارتها واستخدامها يؤدي إىل التقليل من صعوبات التعلم، ويسهم يف الوقت نفس

كـام أن وعـي الطالـب مبـا يسـتخدمه مـن . بهم إىل مستويات متقدمة من التفكري واملعالجـة
اسرتاتيجيات تفكـري عليـا كـالتخطيط ، واملراقبـة والعمليـات املصـاحبة لعمليـة القـراءة مثـل 
التصنيف، ومذكرات الهامش، وإدراكـه لعمليـات الـتحكم والسـيطرة الذاتيـة عـىل محـاوالت 

 .م التي يقوم بها كل هذا يؤدي إىل تحقيق أهدافه من عملية تعلم اللغةالتعل
وقدرة املتعلم عىل توظيف اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تعلم املادة اللغويـة ، مثـل 
تحديد الغرض من القراءة ، وكيفية تنشيط املعرفة السابقة يف مواقف القراءة وتركيز االنتبـاه 

رزة يف املوضوع، مع مراقبة النشاطات و األداءات اللغوية املستخدمة ـ عىل النقاط ملهمة والبا
تساعد يف تنمية مهارات القراءة السابقة، مع زيادة فعالية استخدام اسرتاتيجيات التفكري فوق 

 ) . 97، ص 1995: حمدان نرص، عقلة الصامدي.( املعرفية 
رز اسرتاتيجيات ما وراء املعرفـة ، ويف القراءة للمعنى تعد عملية مراقبة الفهم الذايت أب

ويف أثناء قيام املتعلم باملراقبة يعرف كيف يفهم النص، ومتـى، ومـاذا عليـه أن يفعـل عنـدما 
 .يعطل مسار فهمه

وتسهم اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات الكفاءة اللغوية املختلفة؛ حيـث 
ًري معا ، إذ يصبح القارئ هنا يفكر فـيام يجـب إنها متثل وجهة نظر القارئ عن القراءة والتفك

أن يفكر فيه، ويعـد هـذا العامـل ذات أهميـة ، وذلـك ألنـه يركـز عـىل االسـرتاتيجيات التـي 
أي . يستخدمها القارئ، أي االسرتاتيجيات والطرائق يجب يتبعا القارئ يك يفهم الـنص املقـروء

ًه منصـبا يف كيـف يحفـظ وكيـف أنه ال يفكر فيام يحفظ أو يفهم فقـط، ولكـن يكـون تفكـري
 . يفهم

وميكن أن نشري إىل أن القراء املهرة يف القراءة وفهم املقروء عادة ما يكونون أقوياء 
ًيف استخدام اسرتاتيجية التنبؤ، أي يتنبأون مبا ميكن أن يـأيت الحقـا يف الـنص، ثـم تجـدهم 

كـام أن . ا تنبـأوا بـهًأيضا يجيدون اسرتاتيجيات التحقق من توقعاتهم  واختبـار صـدق مـ
 هؤالء القراءة املهرة يقومون باستخدام االسرتاتيجية األمامية العكسية يف وقت واحد أثناء 
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قيامهم بعملية القراءة برسعة فائقة،أي أنهم يقومون باالرتـداد مـن األمـام إىل الخلـف وهـم 
 . لةيقرأون مام يجعلهم يوصلون السابق بالالحق ودمجه يف وحدة معرفية متكام

 إىل أن هـذه االسـرتاتيجيات تتمتـع بفاعليـة يف Coltheart (1979)ويشـري كولتهـارت 
ًاكتساب املهارات اللغوية ،مشريا إىل قدرة استخدام الفرد ملعجمه العقيل الداخيل الذي يـدون 
فيه الكلامت التي يعرفها ، كام يدون فيه املعلومات التي يعرفها حول الكلمة، وهـذه القـدرة 

ويؤكد عىل أن القارئ قد يخمن . يف اكتسابه للمهارات اللغوية كالقراءة والفهم والهجاءتسهم 
" ًمعنى الكلمة بعد أن يقوم بقراءتها معتمدا يف ذلك عـىل نظـام داخـيل لـدى الفـرد يسـمى 

 " . الفونيم/ الرمز/ الصوت/النظام الداخيل ملطابقة الحرف 
م الـنص ال يتوقـف فقـط عـىل قـدرة ويرى أصحاب نظرية التعلم من السـياق أن فهـ

املتعلم عىل االستفادة من اإلملاعات والهاديات التي يتضمنها النص، بل يتوقـف عـىل العديـد 
من املكونات والعمليات التي يقوم بها القارئ، تلك التـي يقـع بعضـها داخـل القـارئ نفسـه، 

 . تابعة والتقييموبعضها يتعلق بعملياته فوق املعرفية التي يقوم بها كالتخطيط، وامل
ولقد تبني أن استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف اكتساب مهارات اللغة يؤدي إىل 
نتائج طيبة وذات فعالية، حيث إن الطالب يف مرحلـة مـا قبـل الـتعلم يقـوم بتحديـد بعـض 

تحديـد األهداف اللغوية التي يسعى إىل تحقيقها ، كام يقوم بتنشيط بنيته املعرفية السابقة ل
ما يعرفه عن املوضوع ،وخربتـه السـابقة حـول هـذا املوضـوع، وتحديـد مـا يريـد أن يعرفـه، 
وقيامه بالتنبؤ باألفكار املوجودة يف النص من خالل العنوان أو العبارة املفتاحيـة يف املوضـوع، 

 .أو صدر البيت الشعري يف القصيدة
 مهارات الحصول عـىل املعلومـة كام أنه يقوم بعملية تنظيم املعرفة الحالية واستخدام

من خالل التصنيف ، واملقارنة، وأخذ املالحظات بالهامش، وصياغة بعض األسئلة التـي تسـهم 
يف فهم املوضوع اللغوي الذي يدرسه، حيث يقرأ الطالب النص أو القصيدة األدبية ويبحث ما 

 وقيامـه بتنظـيم هـذه تم توقعه من أفكار لديه، ومدى اتفاقه مع األفكـار الـواردة يف الـنص،
 .األفكار يف خريطة معرفية يقوم بتصميمها

ثم تأيت مرحلة ما بعد القراءة فيقوم الطالب بالتأكد من فهمه للموضوع الـذي درسـه 
بتحديد األهداف التي حققها ،واستخالص املعارف الجديـدة التـي تعلمهـا، وتلخـيص األفكـار 

 .الرئيسة الواردة فيه
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 )3(ملحق 

 اتيجيات ما وراء املعرفة يف دراسة االتجاهات األدبية يف العرص األموياستخدام اسرت
 

 أوراق عمل الطالب

 أهداف اللقاء

 :يف نهاية هذا اللقاء ينبغي عليك ـ عزيزي الطالب ـ أن تكون قادراً عىل أن

 .تحدد أهداف دراستك ملوضوع االتجاهات األدبية يف العرص األموي )1(

 .ي قد تواجهك عند دراسة املوضوعتحدد العقبات والصعوبات الت )2(

 .تقرتح أساليب مواجهة العقبات والصعوبات التي قد تواجهك )3(

 .تقرتح اسرتاتيجية التنفيذ التي ستستخدمها لدراسة املوضوع )4(

 .تستنتج املعنى العام للموضوع باستخدام مهارة التصفح )5(

 .تستنتج الفكرة الرئيسة يف موضوع االتجاهات األدبية يف العرص األموي )6(

 .ترسم خريطة مفاهيمية ألفكار ومفاهيم املوضوع )7(

 .تراقب تفكريك أثناء دراسة موضوع االتجاهات األدبية )8(

 .تحافظ عىل تسلسل العمليات والخطوات التي تقوم بها  )9(

 .تقارن بني االسرتاتيجيات التي استخدمتها للحكم عليها  )10(

 .األمويًتكتب ملخصا ملوضوع االتجاهات األدبية يف العرص   )11(

 االتجاهات األدبية يف العرص األموي: املادة التعليمية

 :مقدمة

حني يتصدى مؤرخ األدب لقضـايا الشـعر يف الـعرص األمـوي فإنـه ـ البـد ـ متعـرث 
بالكثري من املحرجات،بخاصة حـني يعتمـد عـىل الـدرس التـاريخي يف تلمـس اتجاهـات 

اث تتصـل أوثـق اتصـال وأشـده الشعر يف بيئاته املختلفة لهـذا الـعرص املضـطرب بأحـد
وتنشعب أمامها القلوب، فلقد أثرت األحداث التي  بقضايا دينية تختلف حولها العقول،

 وقعت مع آخر الخلفاء الراشدين عيل ابن أيب طالب يف تغيريات كثرية يف الحيـاة األدبيـة 
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 غليهام السيدة  وانضمتالـلـهشعرها ونرثها منذ أن اعرتض الزبري بن العوام وطلحة بن عبيد 
عائشة معلنني عدم رضاهم عن خالفة عيل بن أيب طالب، وخرجوا من املدينة عىل رأس جيش 
ملواجهة عيل ،ونزلوا بالبرصة وخرج عليهم عيل بن أيب طالب مـن الكوفـة ومعـه شـيعته مـن 
أهلـهـا،والتقى الجيـشـان يف موقـعـة الجـمـل الـتـي أـسـفرت ـعـن انتـصـار ـعـيل ـبـن أيب طاـلـب 

 .ل الزبري وطلحة،وعادت السيدة عائشة معززة مكرمة إىل املدينة املنورةوفريقه،وقت
مثل هذا املوقف وما تاله من مواقف أثر عىل الحركة األدبية يف حينه،وزاد تـأثريه بعـد 
ًحني،وخاصة حينام مل يذعن معاوية بن أيب سفيان لألمر ،وجاء بجيشه من الشام معلنا الحرب 

عه من أهل الكوفة،وكانت موقعة صفني وكادت أن ترجح كفـة ضد عيل بن أيب طالب،ومن تب
عيل وأتباعه،وعندما لجأ معاوية إىل الخدعة  وطلـب مـن جيشـه رفـع املصـاحف عـىل أسـنة 
ًالرماح مطالبا بتحكيم القرآن فيام شجر بينهام ،واستشعر عيل مغبـة األمـر ومنـع فريقـه مـن 

ه كمصـري عـثامن بـن عفـان إذا مل يـذعن قبول األمر،ولكنهم راحوا يهددونه بأن يكـون مصـري
للتحكيم،ويضطر عيل بن أيب طالب نـزوالً عـىل رغبـتهم لإلذعـان لألمر،وتكـون النتيجـة التـي 
توقعها عيل،وتفلح املؤامرة التي دبرها معاوية وأتباعـه يف خلـع عـيل بـن أيب طالـب وتثبيـت 

 .معاوية 
ـالف وا ـه التحكيم،ويشــتد الـخ ـه لقبوـل ـك علـي ـني أصــحابه ومل يصــمت أولـئ ـتالوم ـب ـل

مستشعرين مبرارة الخديعة،ويخطب عيل فيهم،محاوالً تهدئة األمر،ويتكاثر الخطباء بني مؤيد 
بالقرب من الكوفة " حر وراء"للتحكيم ومنفر منه،ويخرج فريق من جيشه عليه ويلوذون بـ  

يقتـتالن عـىل ًأو الخوارج،والذي أثارهم أنهـم رأوا عليـا ومعاويـة " الحرورية" وسموا أنفسهم 
 ،وقـابلهم عـيل بـن الـلـهالخالفة وكأن األمر أمر أشخاص،وجندوا أنفسهم مجاهدين يف سبيل 

،ونكل بكثري منهم ،وبالرغم من ذلك امتدت إليهم اليـد اآلمثـة "النهروان"أيب طالب يف موقعة 
تـربوا وهـؤالء الخـوارج اع لعبد الرحمن بن ملجم املرادي لتمزيق الطاهر عيل بن أيب طالب ،

 .،وجندوا أنفسهم لجهاده وجهاد كل من يؤيدهً معاوية خليفة زائفا
 

 :تيار الشعر السيايس
 الشعر السيايس 

وإن  استغل كل حزب وسـائل اإلعـالم املتاحـة آنـذاك املتمثلـة يف الشـعر والخطابـة، 
  كانت هذه هي املرة األوىل التي يعرف فيها العرب األحزاب السياسية فقد انعكس ذلـك عـىل
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كتيـار لـه دوره يف الـعرص " الشـعر السـيايس" واجهة األدب وظهر ألول مرة يف تراثنا الشعري 
 . ،وكذلك الحال بالنسبة للخطابة السياسية

وأصبح لكل حزب من هذه األحزاب شـعراء جنـدوا أنفسـهم لخدمـة الحـزب الـذي  
ضـد األحـزاب ينتمون إليـه ويقومـون دعـاة لـه معتنقـني أفكـار هـذا الحـزب ومـروجني لـه 

 .األخرى،بل ضد الحزب الحاكم بالذات
 :تيار شعر الغزل

وإذا كانت الظروف السياسية يف العرص األمـوي قـد هيـأت لظهـور الشـعر السـيايس  
ًوالخطابة السياسية،فإن هنـاك ظروفـا أخـرى هيـأت املنـاخ لظهـور تيـارات أخـرى يف الشـعر 

زل عفيـف،وغزل رصيح،ولكـل لـون ظروفـه غـ:األموي،فمثالً رأينا فن الغزل ينقسم إىل نـوعني
الخاصة ومكانه،فالحياة االجتامعية املرتفة التي عايشتها حارضتا مكة واملدينـة وكـرثة الـرثوات 
التي تدفقت عليهام من الفتوحات اإلسالمية ،ومن عطايا الخلفاء األمويني حتى بلهـوهم عـن 

حـوارض ،وترتـب عـىل ذلـك وجـود السياسة،وكذلك كرثة الرقيق والجواري الوافدة عىل هذه ال
 .  الطائلةشباب عاطل ،وميتلك األموال

هذا الشباب راح يبحث عن شغل لوقت فراغه وما أرسع أن ميد الجواري هذا الشباب 
 يف صورة غنـاء لشـعر شـعراء تـأنقوا يف إمـداد مبا يشغل الوقت،ويرسي عن النفس،وكان ذلك

 بـن الـلـههؤالء القيان بشعر غزل رصيح وعىل رأس هؤالء الشعراء األحوص يف املدينة،وعبيد 
 .قيس الرقيات وعمر بن أيب ربيعة يف مكة

وإذا كانت الحـوارض نعمـت بـالرثوة والنعيم،فـإن البـوادي حرمـت مـن هـذه الـرثوة 
ـوادي ال ـدر يف اـل ـذلك ـن ـى يف ،وـك ـىل املرـع ـد ـع ـة تعتـم ـت البادـي ـذلك ظـل ـواري والقيان،وـل ـج

عيشتها،وظلت تتمسك بالتقاليد العربيـة التـي تحـد مـن العالقـة بـني املـرأة والرجل،وظلـت 
ولذا نجد ألـوان الغـزل . تتمسك بالتقاليد اإلسالمية ومبا جاء يف الرشع اإلسالمي يف هذا الشأن

 وهذا الغزل اشتهرت به قبيلتان هام بني عذرة،وإليها ًالذي يسود يف هذه املناطق غزالً عفيفا
 .نسب الشعر العذري، وبنو عامر

والشاعر يف هذا اللون من الغزل النبيل يصف شوقه ومعاناته مـن نـار الجـوى لفـراق 
الحبيبة عىل عكس التيار الثاين يف الغزل الرصيح،حيث ينجح الشـاعر يف وصـف مفـاتن املـرأة 

 .هاووصف عالقته املادية ب
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 ):النقائض( تيار شعر الهجاء
وثالث هذه التيارات يف الشعر األموي هو تيار شعر الهجاء،ذلك اللون من الشعر الذي 
عرف بني القبائل يف الجاهلية وحد منه اإلسـالم،ولكنه عـاد ليسـتعر مـرة أخـرى بـني القبائـل 

نـاطق الجديـدة مثـل العربية،وخاصة أولئك الذين اسـتقروا يف املنـاطق املفتوحـة أو حتـى امل
البرصة،وخراسان، وانتقال هذه القبائل من قلب الجزيرة العربية إىل البرصة مرة أخـرى،ثم إىل 
خراسان وغريها من املناطق املفتوحة أتاح الفرصة ألن تستعر بينهم العصبيات القبلية وترتب 

ل إىل عشـائر القبيلـة عىل ذلك مناء فن الهجاء بني القبائل املتهاجية وتعدى األمر حدود القبائ
 . الواحدة

وقد لجأ الخلفاء األمويون إىل أسلوب رضب القبائل بعضهم بـبعض حتـى يخلـص لهـم 
ًاألمر مام ساهم يف مزيد من استعار للعصبيات،وبالتايل اشتعال جذوة شعر الهجاء وأصبح فنا 

 .ًقامئا بذاته هو فن النقائض،وأشهر رجاالت هذا الفن جرير والفرزدق واألخطل
 :تيار شعر املديح

ورابع هذه التيارات الشعرية  تيار شعر املديح وفيه حرص أغلب شـعراء الـعرص عـىل 
مدح الخلفاء والوالة حتى شعراء األحزاب املعارضة لبني أمية مام منا هذا الفن وإذا بنـا أمـام 

 .كم هائل من شعر املديح
 :النرث

ني أمية تساهم يف ازدهار النرث وخاصـة وإذا انتقلنا إىل النرث وجدنا الظروف العرصية ب
فن الخطابة وتنوعها بني خطابة سياسية لتلـك األحـزاب التـي عرفـت يف الـعرص األمـوي مـن 
شيعة وخوارج وزبرييني وبني أمية، وخطابـة وعظيـة وكـذلك منـت الخطافـة الحفليـة حيـث 

مطالبة الخليفـة استمرت  الوفود تفد عىل بني أمية عارضة ما يعن لقبائلهم من مشكالت أو 
بعطيات ، وأشهر خطباء السياسة لهذا العرص الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي، وزيـاد بـن أبيـه، 

 .وأشهر خطباء الوعظ الحسن البرصي
ًوازدهر فن كتابة الرسائل الديوانيـة ،نظـرا لزيـادة عـدد الـدواوين ،وتـأنق الكتـاب يف 

ي بـدأت بـه الكتابـة الفنيـة لهـذه كتاباتهم، وعىل رأس هؤالء الكتاب عبد الحميد الكاتب الذ
 .الرسائل الديوانية



 

  10الفصل 
 

267

 :اسأل نفسك حول املوضوع

 ما األسئلة التي ميكن أن توجهها لنفسك قبل التخطيط لدراسة هذا املوضوع؟
)1( 
)2( 
)3( 

 بعد أن قرأت املوضوع وتعرفت عليه، ما األهداف التي ميكـن تحقيقهـا مـن دراسـة -
 عرص األموي؟ موضوع االتجاهات األدبية يف ال

)1( 
)2( 
)3( 

 راجع أهدافك مرة أخرى،هل ميكنك ترتيب هذه األهداف حسـب أهميتهـا وأولويـة -
 تحقيقها؟
)1( 
)2( 
)3( 

 قد تواجهك بعض الصعوبات والعقبات عند دراسة موضوع االتجاهات األدبيـة، مـن -
 وجهة نظرك ما الصعوبات والعقبات التي ميكن أن تواجهك؟ 

)1( 
)2( 
)3( 

 ضوء العقبات والصعوبات التي حددتها ،ما األساليب التي تقرتحها ملواجهة هذه  يف-
 الصعوبات؟

 

)1( 
)2( 
)3( 
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، ما املعلومات التي "االتجاهات األدبية يف العرص األموي" هذا املوضوع يتحدث عن -
 تعرفها عن هذا املوضوع؟ وما املعلومات التي ال تعرفها عنه؟

 املعلومات التي ال أعرفها عن املوضوع ن املوضوعاملعلومات التي أعرفها ع

  

  ما مصادر معرفتك السابقة عن هذا املوضوع؟-
)1( 
)2( 

 :نشاط

قم مبراجعة املهارات الفرعية السرتاتيجية التنفيذ، ثم راجع أهدافك التي حددتها من 
هذا ثم حدد املهارات الخاصة بالتنفيذ والتنظيم التي سوف تستخدمها لدراسة . قبل

 .املوضوع
)1( 
)2( 
)3( 

 لقد قمت باختيار وتحديد مجموعـة مـن مهـارات اسـرتاتيجية التنفيـذ التـي سـوف -
 .تستخدمها، حدد األسباب واملربرات دعتك الختيارها بالتحديد دون غريها

)1( 
)2( 

ثم اكتب بعض األسئلة التي " االتجاهات األدبية يف العرص األموي" أعد قراءة موضوع -
 ً. توجهها لنفسك قبل دراسته تفصيلياميكن أن

  ما املعنى العام ملوضوع االتجاهات األدبية يف العرص األموي؟-

 ما اإلجراءات التي اتبعتها للوصول إىل املعنى العام للموضوع؟ -
)1( 
)2( 
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 .  أعد قراءة املوضوع ،ثم استنتج األفكار الواردة به-

)1( 

)2( 

 .رت ـ نكل ـ مغبة تبلو:  وردت باملوضوع كلامت هي -

 .ـ هات مرادف الكلامت السابقة

 :ـ تبلورت1

 :ـ نكل2

 : ـ مغبة3

 :ـ ضع كل كلمة سابقة يف جملة من إنشائك توضح معناها

 :ـ تبلورت1

 :ـ نكل2

 : ـ مغبة3

 ـ كيف توصلت إىل معاين الكلامت السابقة؟

 :نشاط

 .ضوعشارك زميلك يف استنتاج اإلشارات التاريخية الواردة يف املو

 املستمع )1(الطالب 

  

ال تنس أن املذكرات هي مصدر مهم للفهم والكتابة، وملهم لهـا، وموجـه، وتسـاعد 

عىل وجود قراءة ناقدة تتيح الفرصة للكشف عن كلامت وعبارات توحي مبـا كانـت 

 .عليه نفسية الكاتب
 

 ما الذي:توقف قليالً أثناء دراستك للموضوع، وبشكل مضطرد، واسأل نفسك 

يعنيه هذا بالنسبة يل؟ وهل هناك عالقة مشرتكة بني ما قرأتـه مـن أفكـار وتجـارب، 

 وما نوع هذه العالقة؟ . وبني أفكاري الخاصة وتجاريب
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 راجع األهداف التي حددتها يف بداية اللقاء، وقم بتسجيل األهداف التي حققتها ■

 .حتى اآلن، مع ذكر املهارة التي استخدمتها لتحقيق كل هدف

 املهارة املستخدمة األهداف التي تحققت األهداف التي حددتها

)1( 

)2( 

)3( 

  

  ما األسئلة التي تريد أن توجهها لنفسك قبل استكامل دراسة املوضوع؟-

)1( 

)2( 

 :تذكر

 :تذكر خطوات رسم الخريطة املفاهيمية وهي 

  .راءة املوضوع قراءة واعيةق

 .امية باملوضوعالرتكيز عىل الفقرة االفتتاحية والخت

 تحديد الفكرة الرئيسة يف املوضوع

 استنتاج األفكار الثانوية والفرعية الواردة يف املوضوع

 العصف الذهني للمفاهيم الواردة باملوضوع

 الربط بني األفكار واملفاهيم

 يف ضوء الخطـوات السـابقة لرسـم الخـرائط املفاهيميـة، ارسـم خريطـة مفاهيميـة  -

 .ألدبية يف العرص األمويملوضوع االتجاهات ا

  ما األهداف التي حققتها من دراستك ملوضوع االتجاهات األدبية يف العرص األموي؟-

)1( 

)2( 
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  ما األدلة عىل تحقيق هذه األهداف السابقة؟■

 الدليل عىل تحققه الهدف

)1( 
)2( 

 

 

 :نشاط

رات فوق املعرفية شارك زميلك باستخدام أسلوب املشاركة الثنائية، وقم مبقارنة املها
 :ًالتي استخدمتها وفقا للجدول التايل

املهارات 
 املستخدمة

متوسط زمن  مميزاتها إجراءاتها الهدف الذي تحقق من خاللها
 استخدامها

     
 

 :ً باستخدام مهارة التلخيص،اكتب ملخصا ملوضوع االتجاهات األدبية يف العرص األموي-
.......................................................................... 

 التقويم
 ـ كيف قمت بتحديد األهداف التي سعيت إىل تحقيقها يف بداية هذا اللقاء؟1
ـ بالتأكيد لقد واجهتك صعوبات أثناء دراسة هذا املوضوع، ما هي هـذه الصـعوبات ؟ 2

 وكيف واجهتها؟

 كيفية مواجهتها الصعوبات

  

 تاج الفكرة الرئيسة يف املوضوع؟ـ كيف استطعت استن3
ـ وردت باملوضوع مجموعة من اإلشـارات التاريخيـة التـي تفيـد الشـخوص، واألمـاكن، 4

اذكر هـذه اإلشـارات التاريخيـة، ثـم حـدد . واملواقع الحربية،وغريها من اإلشارات
 .الخطوات التي اتبعتها لتحديد هذه اإلشارات
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 :ـ اإلشارات التاريخية

 :كيفية تحديدها

ـ ما الخطوات التي اتبعتها لرسم الخريطـة املفاهيميـة ملوضـوع االتجاهـات األدبيـة يف 5

 العرص األموي؟

ـ ارشح الخطوات التي استخدمتها لكتابـة ملخـص عـن موضـوع االتجاهـات األدبيـة يف 6

 .العرص األموي

ت ـ وأنت اآلن وبعد أن درست موضوع االتجاهات األدبيـة يف الـعرص األمـوي ، لـو أرد7

 دراسته من جديد ما األسئلة التي ميكن أن توجهها لنفسك قبل بداية دراسته؟

 ـ وضح من خالل الجدول التايل املهارات فوق املعرفية التي استخدمتها يف هـذا اللقـاء، 8

 .ووقت استخدامها، والغرض من استخدامها، وإجراءاتها

االسرتاتيجية 

 الرئيسة

املهارات فوق 

 املعرفية

وقت 

 مهااستخدا

الغرض من 

 استخدامها

إجراءات 

 استخدامها

     

ـ قمت أنت وزميلك باملجموعة باستخدام أسلوب املشاركة الثنائيـة لتحقيـق وتنفيـذ 9

بعض املهام فوق املعرفية، يف ضوء هذا ما املهام التي قمت بها مع زميلـك؟ ومـا األدوار التـي 

 قمت بها أثناء استخدامك لهذا األسلوب؟

 يدور املهمة
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 :مراجع ميكنك االستعانة بها
 

 يوسف قطامي. د سيكولوجية التدريس 1
 عبد الرحمن عدس. د علم النفس الرتبوي 2
 .شوقي ضيف.د تاريخ األدب العريب 3
 طه حسني. د حديث األربعاء 4

 :نشاط

 ادخل عىل املوقع اإلليكرتوين 

1775/paper/org.muslimworldleague.WWW 

ًثم ابحث فيه عـن موضـوع االتجاهـات األدبيـة يف الـعرص األمـوي وكتـب ملخصـا لهـذا 
 . املوضوع، مع كتابة اإلجراءات التي قمت بها ، وقم بعرضه عىل معلمك 
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 : مفهوم الوسائط التعليمية
تتبوأ الوسائط التعليمية مكانة مرموقة بني املدخالت التعليمية  لتعدد فوائـدها ،وتحظـى 

لرتبويـة،ملا لهـا مـن مزايـا الوسائط التعليمية بأهمية بالغة لدى املعلمني والقامئني عـىل العمليـة ا
 . أبرزها تحقيق إيجابية املتعلم

أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسـني عمليـة " وتعرف الوسائط التعليمية بأنها 
ـتعلم ـيم واـل ـا " .التعـل ـم أو " وتـعـرف بأنـه ـي يـسـتخدمها املعـل مجموـعـة ـمـن األدوات واآلالت الـت

سواء كان ذلك داخل الفصل أو خارجه،بهـدف تحسـني الطالب،لنقل محتوى الدرس إىل املتعلمني،
كل ما يسـتخدمه املعلـم واملـتعلم مـن أجهـزة وأدوات "كام أنها تعرف بأنها ". العملية التعليمية

ومواد،وأية مصادر أخرى، داخل حجرة الدراسة وخارجها،بهدف إكساب املـتعلم خـربات تعليميـة 
 ". محددة،بسهولة ويرس ووضوح

 

 :لوسائط التعليميةأهمية استخدام ا
ميكن عن طريق الوسائط املتعـددة تنويـع الخـربات التـي تهيؤهـا املدرسـة واملامرسـة     

 .والتأمل والتفكري،فتصبح املدرسة بذلك حقالً لنمو الطالب يف جميع املجاالت
 : وميكن تحديد أهمية استخدام الوسائط التعليمية يف الجوانب التالية

 . وإشباع حاجته للتعلمـ استثارة اهتامم الطالب
 .ـ جعل التعليم عملية اقتصادية بدرجة أكرب

 .ًـ زيادة خربة الطالب مام يجعله أكرث استعدادا للتعلم
 .ـ تساعد الوسائط عىل تحايش الوقوع يف اللفظية

 .ـ قطع رتابة وجمود املواقف التعليمية
 .ـ تجسيد القيم واملفاهيم واملعاين املجردة

 .لطالب اإليجابية يف اكتساب الخربةـ زيادة مشاركة ا
 .ـ ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها الطالب

 .ـ تنويع أساليب التعلم ملواجهة الفروق الفردية

 :دور تكنولوجيا التعليم ىف مواجهة املشكالت الرتبوية التي تواجه املعلم
 : خاللاالنفجار املعريف والنمو املتضاعف للمعلومات وميكن مواجهته منـ 1
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تعريفات وتصـنيفات جديـدة للمعرفـة االسـتعانة بـالتليفزيون والفيـديو والـدوائر  استحداث
 .البحث العلمي املغلقة

 : ـ االنفجار السكاين وزيادة أعداد التالميذ وميكن مواجهته عن طريق2
 ـ  تحقيق التفاعل داخل املواقف التعليمية من خالل أجهزة تكنولوجيا التعليم     
 . دور املعلم يف التعليم االستعانة بالوسائل الحديثة كالدوائر التليفزيونية املغلقة تغيريـ   

ككونه   ـ  انخفاض املستوى املهني للمعلم حيث ينبغي النظر إىل املعلم يف العملية التعليمية
ًمرشدا وموجها للتالميذ وليس مجرد ملقن للمعرفة ،ولكنه املصمم للمنظومة التدريسية ً 

 .خل الفصل الدرايسدا
وميكن معالجة ذلك من خالل  انخفاض الكفاءة يف العملية التعليمية نتيجة الزدحام الفصولـ 3

،حيث تستطيع الفروق الفردية بني الطالب استخدام الوسائل املربمجة إلثارة دوافع وميول التالميذ
ن طريقة من خالل الوسـائل املحتوى العلمي بأكرث م تكنولوجيا التعليم مساعدة املعلم يف تقديم

 . التعليمية
 

 :أسس استخدام الوسائط التعليمية
مثة مجموعة من األسس واملبادئ والقواعد التي ينبغي أخـذها يف االعتبـار عنـد اسـتخدام 
الوسائط التعليمية،ومنها ما هو عام،ومنها ماهو إجرايئ مـرتبط بخطـوات مثـل اإلعـداد والتنفيـذ 

 :س واملعايري التاليةوالتقويم،نذكر منها األس
 .ـ توافق الوسائط التعليمية مع الهدف الذي يسعى املعلم إىل تحقيقه
 .ـ صدق املعلومات التي تقدمها الوسائط التعليمية ومطابقتها للواقع

 .ـ صلة محتويات الوسائط املستخدمة مبوضوع الدرس
 .ملحددـ أن تكون الوسيلة سليمة املظهر والجوهر وأعدت للغرض التعليمي ا

 .ـ أن تكون الوسيلة بسيطة وغري معقدة وتضمن عنرص التشويق واإلثارة
وهناك مبادئ وأسس تتعلق بخطة دقيقة يرسـمها املعلـم وتشـمل ثـالث مراحـل رئيسـة 

    :هي
  .ـ مرحلة اإلعداد1
  .ـ مرحلة االستخدام2 
 . ـ مرحلة التقويم3
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 :مرحلة اإلعداد
راءات التي تتصل بعملية إعداد الوسيط التعليمي أو وتشمل هذه املرحلة الخطوات واإلج

 :الوسيلة بهدف تحقيق الهدف من استخدامها،ومن هذه اإلجراءات

 .ـ إعداد الوسيلة،من حيث اختيارها وتعرفها،وخصائصها املميزة،والقيام بتجربتها

ـ رسم خطة للعمل، بعد أن يتعـرف املعلـم عـىل الوسـيلة التـي سـوف يسـتخدمها ومـدى 

ًبتها ألهداف الدرس،يضع لنفسه تصورا مبدئيا عن كيفية االستفادة منهـا،فيقوم مناس ً

بحرص األسئلة واملشكالت والكلامت الجديدة التي تساعد الوسيلة يف اإلجابـة عنهـا ، 

 .ثم يخطط لكيفية تقدميها

ـ تهيئة أذهان الطالب، وذلك بأن يهيئ أذهان الطالب الستخدام الوسيلة عن طريق الحوار 

 .املناقشة ،وربط الوسيلة بخربة الطالب السابقةو

 .ـ إعداد املكان،من حيث مساحته واإلضاءة وتوزيع جلوس الطالب به

 :مرحلة االستخدام 
تتوقف االستفادة من الوسائط التعليمية إىل حد كبري عـىل األسـلوب الـذي يتبعـه           

ًكا إيجابيا يف الحصول عىل الخربة،وتشـمل املعلم يف استخدام الوسائط ومدى اشرتاك الطالب اشرتا ً

 :هذه املرحلة اإلجراءات التالية

 .ـ تهيئة املناخ املناسب للتعلم

 . ـ تحديد الغرض من استخدام الوسيلة

 .ـ مشاركة الطالب اإليجابية يف استخدام الوسيلة
 

 :مرحلة التقويم
د املعلـم مبجـرد االنتهـاء مـن عنـ) الوسـائط( ًكثريا ما تنتهي مهمة الوسائل التعليميـة      

أو مشـاهدة  فينرصف الطـالب مبـارشة بعـض عـرض الفـيلم أو الخريطـة أو الصـورة، استخدامها،

الربنامج،ويعترب ذلك استخدام مبتور للوسائط التعليمية  ال يؤدي إىل الغرض من اسـتخدامها،وليك 

ملنشـود قـد تحقـق ال بـد مـن تحقق الوسائط التعليمية األهداف التي رسمها املعلم وأن التعلم ا

 .تعرف مدى تأثري الوسيلة املستخدمة عىل الطالب ومعارفهم وخرباتهم املكتسبة
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 :أنواع الوسائل التعليمية

اهتم الرتبويون ال سيام يف ميدان تقنيات التعليم  بتصنيف الوسـائط التعليميـة،واختلفت 

الوسـيلة،وفئة املتعلمني،ولعـل أبـرز بالرضورة التصنيفات باختالف الغرض من االستخدام وطبيعة 

 :هذه التصنيفات ما ييل

 :ـ التصنيف عىل أساس الحواس1

وتنقسم إىل وسائط سمعية مثل التسـجيالت الصـوتية،وبرامج اإلذاعة،ووسـائط برصيـة     

 .مثل وهي تخاطب حاسة النظر،مثل برامج التلفاز،والفيديو،والرشائح التعليمية

 :اثةـ التصنيف عىل أساس الحد2

وتنقسم إىل وسائط قدمية مثل السبورة الطباشريية،والكتاب املدريس،ووسائط حديثة مثـل 

 . كامريات التصوير والفيديو

الرتبيـة الدينيـة  اللغة العربية ووباختصار ميكن تحديد أبرز الوسائط التعليمية يف تدريس 

 :ًاإلسالمية وأكرثها شيوعا يف الوسائط التالية

 وـعـرض بـعـض القـصـص الدينـيـة ـــ التـسـجيالت الـصـوتية وذـلـك يف ـتـدريس الـقـرآن الـكـريم،

 .املسموعة

 .ـ لوحات العرض الورقية والجلدية والوبرية لعرض بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

االسـطوانات اإلليكرتونيـة وهـي التـي . ـ الصور والرسوم التوضـيحية واملجسـامت التوضـيحية

 ولها دور كبري يف تخـزين املعلومـات واملعـارف،وعرض الخـربات CDالـ تعرف باسم 

 .التي يصعب عرضها ومشاهدتها يف الواقع

 .ـ اإلذاعة من حيث عرضها لبعض املوضوعات ذات الصلة باملقرر الذي يدرسه الطالب

 رباكني،وال واألمطار،  كالربق،الـلـه الصور الفوتوغرافية والتي تعرض مثالً بعض مظاهر قدرة  -

 .وغري ذلك
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 :معلم اللغة العربية وتكنولوجيا التعليم
 للمعلم مكانه خاصة يف العمليـة التعليميـة ، بـل أن نجـاح العمليـة التعليميـة ال يـتم أال

الـذي  مبساعدة املعلم فاملعلم ما يتصف به من كفاءات وما يتمتع به من رغبة وميل للتعليم هو
 . الكتساب الخربات الرتبوية املناسبة يساعد الطالب عىل التعلم ويهيئه 

 
الطالب هو محور العملية التعليمية و أن كل يشء يجب أن يكيف وفق ميولـه  صحيح أن

 وقدراته ومستواه األكادميي والرتبوي ، أال أن املعلم ال يزال العنرص الذي يجعل مـن واستعداداته
يف  د الطالـب عـىل الـتعلم والنجـاحعملية التعلم والتعليم ناجحة وما يزال الشخص الـذي يسـاع

 دراسته ومع هذا فان دور املعلم اختلف بشكل جـوهري بـني املـايض والحـارض،  فبعـد أن كـان
املعلومـات  املعلم هو كل يشء يف العملية التعليمية هو الذي يحرض الـدروس، وهـو الـذي يرشح

لتقييم التالميذ ومدى  ريةوهو الذي يستخدم الوسائل التعليمية وهو الذي يضع االختبارات الشه
واإلرشاف عىل العملية التعليميـة  استيعابهم للمنهج، فقد أصبح دوره يتعلق بالتخطيط والتنظيم

 .املدريس أكرث من كونه شارحا يف الفصل ملعلومات الكتاب
تستعرض دور  ال بد لنا قبل الحديث عن دور املعلم يف عرص اإلنرتنت والتعليم عن بعد أن

الذي كان يعتمد عىل  حيث تغري دور املعلم تغريا جذريا من العرص.  القديم والحديث املعلم بني
عىل الكمبيوتر وشبكة املعلومـات  الكراسة والقلم كوسيلة للتعلم والتعليم إىل العرص الذي يعتمد

الرتبية وعلم النفس وعلـم الـنفس التعليمـي  وهذا التغري جاء انعكاسا لتطور الدراسات يف مجال
حيث كانت قدميا تعترب املعلم العنرص األسـايس يف  صة وما متخضت عنه من نتائج وتوصيات ،بخا

 .لها ، ولكنها اآلن تعترب الطالب املحور األسايس  العملية التعليمية واملحور الرئييس
املعلـم الـذي كـان يسـتأثر بالعمليـة التعليميـة إىل  وتبعا لذلك فقد تحـول االهـتامم مـن

التعليمية وذلك عن طريق إرشاكه يف تحضري الـدروس ورشح  محور حوله العمليةالطالب الذي تت
تجـارب املعمليـة وامليدانيـة واستخدام الوسائل التعليمية والقيام بال بعض أجزاء املادة الدراسية ،

جاء بشكل تدريجي ومر بعدة مراحل نوجزهـا  ، هذا التغري مل يحدث بشكل مفاجئ ولكنهبنفسه
  : ليةيف النقاط التا

 

 :املحارض/  ـ امللقن 1
الطالـب حيـث كـان   كان دور املعلم قدميا يركز عىل تلقني املعلومـات وحشـو ذهـن

 يكن لها ارتباط بالواقع  يقدم معلومات نظرية تتعلق بالفلسفة والخيال وما وراء الطبيعة ومل



 

 الوسائط التعليمية يف تدريس اللغة العربية 

 
282

 يكـن للطالـب أي دور عىل أنـه مل عالوة. ونادرا ما كانت تتضمن فائدة عملية تطبيقية . العلمي 

سـواء كانـت هـذه املعلومـات ذات معنـى  يف العملية التعليمية باستثناء تلقيه لهـذه املعلومـات

نهايـة األمـر إال حفظهـا صـام بهـدف اسـرتجاعها  وفائدة بالنسبة له أم ال وما كان عىل الطالب يف

 .الشهادة الدراسية وقت االمتحان فقط للنجاح والحصول عىل

 : الواصف /ـ الشارح 2

وخاصـة بعـد أن ثبـت أن عمليـة التلقـني لـيس لهـا   أخذ دور املعلم يتطور بصورة وئيدة

أعداده للحياة ليصبح املعلـم فيـه شـارحا للمعلومـات  جدوى يف تعليم الطالب وبناء شخصيته و

يف الغامضة فيها ، وبهذا التطور فقد سمح املعلم للطالب املساهمة  مفرسا لها متوقفا عند النقاط

عن طريق إتاحـة الفرصـة لـه بطـرح بعـض األسـئلة حـول املعلومـات التـي ال  العملية التعليمية

ومع محدوديـة هـذه . يتعدى ذلك سلطة املعلم ودوره السلطوي داخل الحصة  يفهمها بحيث ال

دراك معنـى املـادة الدراسـية إسـاعدته عـىل اسـتجالء أهميـة الـتعلم و  الفرصة للطالب إال أنهـا

 . وفائدتهاوقيمتها 
 

 :املامرس /  املستخدم 3

للطالب ليس كافيا لتوصيل ما يريـد توصـيله  لقد شعر املعلم أن تلقني املعلومات ورشحها

التعليمية التوضيحية من صور وملصقات ومجسـامت  من معلومات ما مل يستخدم بعض الوسائل

ة الهـدف مـن أجراءهـا أو تخطيط الستخدامها ، أو معرفـ وخرائط وغريها ، ولكن دون أن يرافقها

وكان استخدامها عشوائيا وقد تستخدم وقت حضور . للطالب  حتى توقيت استخدامها ومناسبتها

لعرض دروس جيدة أمامهم ، ومع هذا فقد ساعد هذا الدور عىل أدراك  املوجة أو اللجان املتابعة

ية بالواقع املحسوس ، بيشء من التوضيح وربط ما يدرسه املعلم من مادة نظر رضورة رشح املادة

يوظف الطالب حواسه يف أثناء تعلمه ، ومع هذا فقط ظل املعلم هـو املسـيطر عـىل  وأهمية أن

 . التعليمية املهيمن عىل مجريات أمورها ، املستخدم لوسائلها واملقيم ألداء طلبتها العملية

 : املخطط ـ 4

ًورا يف مجـال تطبيـق شهدت الفرتة األخرية من  النصف الثاين للقـرن العرشيـن تطـ

 النفسية والرتبوية ووافق هـذا التطـور اسـتخدم الكمبيـوتر التعليمـي يف العمليـة العلوم

 التعليمية ، ومع انتشار الكمبيوتر التعليمـي يف شـتى مجـاالت الحيـاة مبـا فيهـا العمليـة
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 خصـائصوقد نشأت الحاجة إىل تصميم الربامج التعليمية بطريقة مدروسـة تتفـق و. التعليمية  

 املتعلمني وما يتصفون به من استعدادات وذكـاء وقـدرات وميـول واتجاهـات وغريهـا ، وتراعـي

 الفروق الفردية ، وتساعدهم عـىل تحقيـق األهـداف التعليميـة املنشـودة يف اقـل وقـت وجهـد

الحاسـوب  ن الطالب هو الذي يجب أن يستخدمأو قد ظهر الوعي يف أوساط الرتبويني ب. وتكلفة 

  . املعلم وبتخطيط منهبإرشاف
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 :مفهوم التقويم 
ويف الرتبيـة قـوم املعلـم  وقوم اليشء وزنه، ّلغة من قوم اليشء أي قدر قيمته،التقويم يف ال

ًأداء الطالب أي أعطاه قيمة ووزنا بقصد معرفة إىل أي حد اسـتطاع الطـالب اإلفـادة مـن عمليـة 
ية،وإىل أي مدى أدت هذه اإلفادة إىل إحداث تغيري يف سلوكهم وفيام اكتسـبوه مـن التعلم املدرس

 .مهارات ملواجهة مشكالت الحياة االجتامعية
ًوالتقويم من أهم وأبرز مناشط العمليـة التعليميـة،وأكرثها ارتباطـا بـالتطور الرتبوي،فهـو 

رصها ومقوماتها املختلفـة كـام أنـه الوسيلة التي متكننا من الحكم عىل فعالية عملية التعليم بعنا
ـوة  ـداف املرـج ـق األـه ـا يف تحقـي ـدى نجاحـن ـىل ـم ـم ـع ـا الحـك ـا ميكنـن ـن خاللـه ـي ـم ـة الـت العملـي
واملنشودة،وهو ليس عملية ختامية كام كان يف السابق،بل أصبح التقويم عملية مستمرة تصاحب 

 .عملية تخطيط وتنفيذ ومتابعة املنهج
 :أنهوميكن القول بأن التقويم يعني 

تحديد مدى االنسجام والتوافق بـني األداء واألهـداف،وبني النـواتج الواقعيـة للـتعلم 
ًوالـنـواتج الـتـي كاـنـت متوقـعـة منه،ويتـضـمن التـقـويم تـقـديرا كمـيـا وكيفـيـا ـعـىل ـمـا ـيـتم  ً ً
تقوميه،فهو بذلك عملية تشخيصية وقائية،حيث تهتم بتحديـد نقـاط القـوة والضـعف ،ثـم 

ًمن أجل التغلب عىل نقاط الضعف،وتدعيم أوجه القـوة،وأخريا يـأيت تقديم العالج املناسب 

الجانب الوقايئ الذي يعمل عىل تفادي الوقوع يف الخطـأ عنـد تكـرار املواقـف التـي كانـت 
 . موضع التقويم من قبل

 

 :الفرق بني التقويم والقياس
واحي تختلف عملية التقويم عـن القيـاس ،مـن حيـث إن التقـويم أشـمل وأعم،تتنـاول نـ

ًمتـعـددة ـمـن اليشء املقوم،أـمـا القـيـاس فـهـو أـضـيق يف معـنـاه ـمـن التـقـويم،ويعني غالـبـا جـمـع 

معلومات كمية عن موضوع القياس،ولقد استخدمت كلمة قياس يف اللغة الدارجة بكـرثة جعلتهـا 
 .تعني أكرث من معنى وعىل األخص يف بعض اللغات األجنبية

ًستويات تقديرا كميا وفق إطار معني مـن املقـاييس ويعرف القياس بأنه تقدير األشياء وامل ً

وكـل مقـدار ميكـن  كل ما يوجد مبقدار،" ًوذلك اعتامدا عىل الفكرة السائدة القائلة بأن  املدرجة،
،وتتوقف دقة ما نحصل عليه  من نتائج عـىل دقـة املقيـاس املسـتعمل يف القيـاس وعـىل " قياسه

 .عوامل أخرى متباينة
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وة عـىل التقـدير الكمـي للظـواهر املختلفـة عمليـة مقارنـة،ذلك ألن ويتضمن القياس عال

قياس الظاهرة بالنسـبة لإلطـار الكمـي أو املقيـاس الخـاص بهـا يتضـمن مقارنـة نتيجـة املقيـاس 

؛ نوع مبارش كام يحدث حني نقيس طـول )1996(والقياس نوعان كام تشري  رمزية الغريب.بغريها

لصلب،وقياس غـري مبـارش،كام يحـدث حـني نقـيس درجـة قطعة من القامش أو طول عمود من ا

الحرارة بارتفاع الزئبق يف الرتمومرت،أو عندما نقـيس تحصـيل الطـالب يف خـربة معينـة بعـدد مـن 

 ) .األسئلة(العوامل

 :ويتأثر القياس بعدد من العوامل املختلفة ،منها

 .ـ اليشء املراد قياسه أو السمة املراد قياسها

 .ـ أهداف القياس

 . نوع املقياسـ

 .ـ وحدة القياس املستخدمة

 .ـ طريقة القياس ومدى تدريب الذي يقوم بالقياس وجمع املالحظات
 

 :خصائص التقويم الجيد

ًليك يكون التقويم جيدا ومحققا ألهدافه التي وضع من أجلها البد أن تتوافر فيه مجموعة  ً

لقياس والتقويم ،ومـن هـذه املعـايري مـا من الرشوط واملعايري اهتم بتحديدها الرتبويون وعلامء ا

 : ييل

 .ًـ أن يكون التقويم علميا،بحيث يتصف بالصدق والثبات واملوضوعية

 ).الفروق الفردية( ًـ أن يكون التقويم مميزا،بحيث يساعد عىل التمييز بني مستويات الطالب

 .ـ أن يكون التقويم شامالً، بحيث يتناول الجوانب الرئيسة للتعلم

 .ًيكون تعاونيا يشرتك فيه املعلم والطالب واملوجه ومدير املدرسةـ أن 

 . ًـ أن يكون التقويم مرتبطا بأهداف املنهج

 .ًـ أن يكون التقويم اقتصاديا يف الوقت والجهد والتكاليف

 . ـ أن يكون التقويم عملية إنسانية هدفها الرئيس مساعدة الطالب عىل النمو الشامل املتكامل
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 :قويمأهداف الت

 :تسعى عملية التقويم إىل تحقيق األهداف التالية

 .ـ إلقاء الضوء عىل مدى تحصيل الطالب للمواد الدراسية املختلفة

 .ـ إلقاء الضوء عىل مدى كفايات املعلمني

 .ـ تزويد اآلباء مبدى تقدم أبنائهم يف التحصيل

ربامج التعليميـة واملنـاهج ًـ يعطي مؤرشا للقامئني عىل العملية التعليميـة مبـدى فعاليـة الـ

 .املختلفة

 .ـ تقويم نتائج التدريس من الخالل الحكم عىل نتائج التعلم

 .ـ تحفيز الطالب عىل املذاكرة والتحصيل

 .ـ معرفة ما إذا كان الطالب قد وصلوا إىل املستوى املطلوب يف التحصيل

 .ـ تجنب املعوقات التي تظهر أثناء العملية التعليمية

 .ن امليول والقدرات واالستعدادات لدى املتعلمنيـ الكشف ع

 

 :وميكن تحديد مجاالت التقويم يف النقاط التالية

 )املهارات/ االتجاهات وامليول/ التحصيل الديني( ـ تقويم الطالب

األثـر الـذي يحدثـه يف / الكفايـات الدينيـة واللغويـة والرتبويـة والدينيـة( ـ تقـويم املعلـم

 ) املتعلم

 .لتالميذ ملعلمهمـ  تقدير ا

 .ـ تقدير الخرباء لكفايات املعلم

) أساليب التقويم/الوسائط التعليمية/األنشطة/الطرائق/املحتوى/ األهداف( ـ تقويم املنهج 

. 
 

 :التقويم الشامل 

اهتمت وزارة الرتبية والتعليم مبرص بتطبيق نظام التقويم الرتبوي الشـامل عـىل الصـفوف 

 . م2006 –م 2005ة االبتدائية من التعليم األسايس بداية من العام الدرايس الثالثة األوىل من الحلق
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وتهدف منظومة التقويم الرتبوي الشامل إىل تطوير نظام تقـويم املـتعلم مبرحلـة التعلـيم 

األسايس كأحد املداخل الرئيسة لتحقيق الجودة الشاملة يف العملية التعليميـة، وذلـك مـن خـالل 

ًنظرة شاملة ال تهمل أي جانب من جوانب شخصـيته؛ لـيك يكـون إنسـانا سـويا النظر إىل املتعلم  ً

 .ًمتوازنا قادرا عىل التعامل بكفاءة مع التحديات واملشكالت التي تفرضها الحياة املعارصة
 

 :أهداف استخدام نظام التقويم الشامل

علم النشـط مبـا ـ إعادة الدور الرتبوي للمدرسة املرصية الذي يكمن يف تفعيل عمليات الت1

 .يحقق التفاعل بني املعلم واملتعلم

ـ توفري تغذية راجعة للمعلم واملـتعلم تسـاعد عـىل تطـوير األداء وتعـرف مـدى تحقيـق 2

 . األهداف التعليمية

ـ تنمية القيم واالتجاهـات اإليجابيـة لـدى املـتعلم وإشـعاره أن كـل مـا يـتم يف العمليـة 3

 . التعليمية هو من أجله

 . ملتعلم صورة عن الفرص العلمية واملهنية املستقبليةـ يعطي ا4

 .ـ اكتشاف ورعاية وتشجيع املواهب5

 . ـ نرش ثقافة التقييم الذايت لدى أفراد املؤسسة التعليمية6
 

 :أسس التقويم الرتبوي الشامل

عـدة أسـس يرتكـز عليهـا التقـويم الرتبـوي ) م10/9/2005(حددت وزارة الرتبية والتعليم 

 :هي الشامل و

 .ـ أنه نشاط يرافق عمليتي التعليم والتعلم يف جميع مراحلها1

 .ـ أنه يرتبط بشئون الحياة الفعلية وبواقع ما ميارسه املتعلم يف حياته اليومية2

ـ سري عملية التقويم وفق قوائم التشخيص وملف اإلنجاز  وما وصل إليه املتعلم من إنجـاز 3

 .إنجاز مع تحديد نقاط القوة والضعف يف كل 

ـ التأكيد عىل مبدأ املسـاندة املسـتمرة الدامئـة واالهـتامم بـاملتفوقني واملتميـزين ، وإعطـاء 4

 ) . 3-2ص ص  ،2005 :وزارة الرتبية والتعليم( .أهمية ورعاية لذوي االحتياجات الخاصة
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 :الوسائل الرئيسة للتقويم الشامل
قويم الرتبـوي الشـامل قامـت بتحديـد ويف إطار اهتامم وزارة الرتبية والتعليم مبرص بـالت

 : الوسائل التي تجرى عملية التقويم الشامل من خاللها وهي كاآليت 
ويشـتمل هـذا امللـف عـىل األعـامل التحريريـة املتنوعـة ، واألداءات : ـ ملف إنجاز املـتعلم1

 .الشفهية واملناقشات الصفية، واألنشطة املصاحبة للامدة، والسلوك
 .  الفصل الدرايسـ اختبارات نهاية2
مثل جامعة اإلذاعة وجامعة الصـحافة، وجامعـة الخطابـة واملنـاظرات، : ـ األنشطة الالصفية3

وجامعة املكتبـة، وجامعـة الكشـافة، والجامعـة العلميـة، وجامعـة املوسـيقى، وجامعـة 
 . التمثيل

 
 :أساليب التقويم

عليميـة إىل تحقيقهـا،وألن  أساليب التقويم بتعدد األهداف التي تسعى العمليـة التدتتعد
 املعرفيـة، :فهـي تتنـاول جميـع جوانـب الـتعلم الثالثـة عملية التقويم تتسم بالشمول والتكامل،

واملرتبطة بالجوانـب  ويكاد يتفق الرتبويون عىل األساليب الشائعة للتقويم، واملهارية، والوجدانية،
 .الثالث السابقة

 

 : ـ أساليب تقويم الجانب املعريف1
ترص أساليب تقويم الجانب املعريف عىل االختبارات التحصيلية،وهي تسعى إىل تقـويم تق  

  .والتقويم التذكر،واالستيعاب،والتطبيق،والتحليل،والرتكيب:منو املتعلم يف مهارات
 

 :االختبارات الشفهية
ً  تلعب االختبارات دورا مهـام ومميـزا يف الدراسـات الرتبويـة واللغويـة بـاختالف أنواع ً هـا ً

حيث توفر االختبارات بيانات كمية عن السـامت أو . ومجاالتها، الوصفية، والتجريبية، واالرتباطية
 . ًالخصائص املقاسة بدرجة عالية نسبيا من الصدق والثبات

 

 واالختبارات الرتبوية أدوات صممت لوصف وقياس عينة مـن جوانـب معينـة للسـلوك   
وميكن حرص األغـراض التـي تسـتخدم . خاص وبني الجامعاتاإلنساين، وتستخدم للمقارنة بني األش

 : فيها االختبارات فيام ييل 
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جمع املعلومات والبيانات عن واقع معني مثل معرفة مستوى التحصـيل العـام  :أ ـ املسح 

 . للمفحوصني يف مجال أو أكرث أو حرص الكفاءات من تخصصات معينة

ويـوفر . من تغيري عىل ظـاهرة أو سـلوك مـا  معرفة مدى ما ميكن أن يحدث :ب ـ التنبؤ 

 . ًالتنبؤ كثريا من الجهود بالنسبة للمؤسسات التي تعني بإعداد الكوادر البرشية

 أي تحديد نواحي الضعف والقوة يف مجال معني، وتقديم العـالج :ج ـ التشخيص والعالج 

 . لحل نواحي الضعف

وتتـنـوع االختـبـارات املـسـتخدمة يف مـجـاالت تعـلـيم اللـغـة العربـيـة ، وـمـن أـهـم ـهـذه 

 : االختبارات ما ييل 

 .      أ ـ اختبارات الكفاءة اللغوية 

 . ب ـ اختبارات التحصيل الديني 

 .   ج ـ اختبارات االستعداد اللغوي

 . د ـ اختبارات التنوير الديني

 .  هـ ـ اختبارات القيم الدينية 

 . و ـ اختبارات الوعي اللغوي 
 

 : صفات االختبار الجيد 

 :  يتصف االختبار الجيد بعدة خصائص منها ما ييل بصورة موجزة 

 عدم اختالف املصححني يف تقدير  اإلجابات عـن أسـئلة االختبـار والـتخلص :املوضوعية أ ـ 

 . إىل أقىص حد ممكن من الذاتية 

ًويعـرف إحصـائيا عـىل أنـه معامـل . ا وضع أصالً لقياسه أي قياس االختبار مل:الصدق ب ـ 

ارتباط بني عالمات الفرد عىل االختبار وبني عالمات اختبارات مثالية أخرى تقيس نفس 

 . الخصائص
 

 : ويوجد عدة طرائق لقياس صدق االختبارات منها  

 .ـ صدق املضمون أو صدق املحتوى

 . ـ  الصدق التنبؤي

 . ـ الصدق التالزمي



 

 12الفصل 

 
293

 .صدق املحكمنيـ 

 . ـ الصدق التطابقي

 . ـ الصدق الظاهري

 . ـ الصدق العاميل
 

 : ج ـ الثبات 

ًأي أن عالقة الفرد ال تتغري جوهريا بكرار إجراء االختبار عىل نفس األشخاص وتحت نفـس 

 : ويحدد الثبات بعدة طرائق تجريبية وإحصائية منها . الظروف 

 . أ ـ طريقة إعادة االختبار

 . يقة التجزئة النصفيةب ـ طر

 . ج ـ طريقة الصور املتكافئة
 

 : وهناك مجموعة من العوامل التي قد تؤثر عىل ثبات االختبار منها

 .                            أ ـ طول االختبار

 . ب ـ زمن االختبار

 .                      ج ـ تجانس املفحوصني

 . د ـ مستوى صعوبة االختبار

 .                    ة متييز االختبارهـ ـ درج

 . و ـ صياغة فقرات االختبار

   .                       فحوصنيز ـ حالة امل

 . ح ـ التخمني والتنبؤ
 

 : خطوات إعداد االختبارات 

 .  ـ تحديد الغرض من االختبار1

 ) .األهداف اإلجرائية (ـ تحديد السمة املقاسة 2

 ) .محتوى االختبار( ار  ـ تحديد مجال االختب3

 .ـ تحديد نوع فقرات االختبار4
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 . ـ إعداد الصورة املبدئية لالختبار5

 . ـ تحكيم االختبار 6

 .  ـ تطبيق االختبار عىل عينة من أفراد مجتمع الدراسة7

 .  ـ  إعداد االختبار يف صورته النهائية8

 .  ـ اشتقاق دالالت صدق وثبات االختبار9

 . ايري االختبار ـ اشتقاق مع10
 

 : إىل نوعني أساسيني هاماالختباراتوتنقسم 

 .ـ  االختبارات الشفهية

 .ـ  االختبارات التحريرية
 

 : االختبارات الشفهية 

 تعد االختبارات الشفهية من أقدم الوسائل التي استخدمت لتحديد استيعاب الطـالب،     

يخ يسـأل طالبـه بعـد الـدرس أو بعـد الفـرتة حيث كـان املعلـم أو الشـ السيام يف العلوم الدينية،

وال شك يف أن االختبارات الشفهية أهميتها يف تقدير وتقويم قدرة الطالـب  .التدريسية  عام فهمه

وكذلك الحكم عـىل مـدى اسـتيعابه للحقـائق  .يف املهارات اللغوية مثل القراءة والتحدث والتالوة

زات االختبارات الشفهية أنها تعطي فرصـة للمعلـم كام أن من ممي.واملعلومات واملفاهيم الدينية

 . للقيام بتصحيح أخطاء الطالب مبارشة
 

 :االختبارات التحريرية

ـارات التحريرـيـة إىل ـنـوعني أساـسـيني ـهـام ـارات :وتنقـسـم االختـب ـارات املقال،واالختـب اختـب

 .املوضوعية
 

 :ـ اختبارات املقال1

 عن أنفسـهم بالصـورة التـي يرونهـا،كام أنهـا تتيح اختبارات املقال الفرصة للطالب للتعبري

 .تنمي القدرة عىل الكتابة والصياغة لألفكار واإلبداع الكتايب،ونقد وتقييم األفكار واآلراء

 :وميكن تقسيم اختبارات املقال يف الرتبية الدينية اإلسالمية إىل نوعني، هام
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 .ـ االختبارات ذات اإلجابة املطولة

 .ابة املحدودةـ االختبارات ذات اإلج
 

 :خصائص االختبارات املقالية

 .ـ سهولة البناء والتصميم

ـ الكفاءة يف قياس الكثري من القدرات املعرفية مثل القدرة عىل تكوين رأي،والدفاع عنه 

 .ونقد األفكار

 .ـ تتيح للمتعلم فرصة تنظيم اإلجابة وترتيبها

 :عيوب االختبارات املقالية

 .موضوعات املقرر الدرايسـ ال تغطي أسئلتها جميع 

 .ًـ تأخذ وقتا طويالً يف تصحيحها

 .ـ التصحيح قد يتأثر بعوامل ذاتية من قبل املصحح
 

 : ـ االختبارات املوضوعية2

      االختبارات املوضوعية هي االختبارات التي ال يتأثر تصحيحها بالحكم الذايت للمصحح،

 :نهانذكر م ولالختبارات املوضوعية أنواع متعددة،

 

 : االختيار من متعدد)أ(

 .وتستخدم يف التعريف والغرض والسبب ومعرفة الخطأ والتمييز والتشابه والرتتيب

 :املراد بالنفاق األكرب هو: مثال

 .ـ تظاهر اإلنسان بالخري وهو يعمل الرش

 . ويبطن عكس ذلكالـلـهـ أن يظهر اإلنسان اإلميان ب

 .ـ خيانة األمانة والغدر بالعهد

 .ذب واملكر والخديعةالك
 

 :وهناك قواعد لتصميم اختبار االختيار من متعدد منها

 .ـ يجب إعطاء تعليامت واضحة عن االختبار
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 .ـ أن تكون اإلجابات مرتبطة باملقدمة

 .ـ أن يخلو السؤال من إشارات معينة تدل عىل اإلجابة الصحيحة

 .ـ أن تتساوى البدائل يف الطول ودرجة التعقيد
 

 :تبار الصواب والخطأب ـ اخ

ويف هذا النوع من االختبارات املوضوعية تعرض عـىل الطالـب مجموعـة مـن األسـلة أو    

ـن  ـارات الـصـحيحة ـم ـد العـب ـه تحدـي ـب مـن ـر خطأ،ويطـل ـها اآلـخ ـها صحيح،وبعـض ـارات بعـض العـب

 ًونسبة التخمني فيها عالية جدا.الخاطئة

 :مثال

 ميقات أهل اليمن للحج هو يلملم       * 

 .الحكمة من إرسال الرسل تكرميهم    *    

 .حد الرسقة هو قطع اليد       * 

      :    ج ـ اختبار املزاوجة

ًوهو أكرث االختبارات املوضوعية شيوعا يف معرفة معاين الكلامت أو الشخصيات،أو الصفات 

بارات،والثانيـة التاريخية ،ويتكون االختبار من قامئتني،األوىل تتضمن   مجموعة من الكلـامت والع

 .تتضمن عبارات أو كلامت مرتبطة بها

 :مثال

 ّالصديق هو                                 عثامن بن عفان  

  شهيد كربالء                                 أبو بكر              

 ذو النورين                                   الحسني بن عيل              

 :اختبارات التكملةـ د 

وهي اختبارات متتاز بسهولة اإلعداد والتصحيح،وفيها يقدم املعلم عبارة للطـالب تتضـمن 

ًفراغا ويطلب منه أن يقوم بتكملة هذا الفراغ،والبد أن تكون العبارات خالية من الغمـوض حتـى 

 .تفكري الطالبوكذلك مراعاة كتابة العبارات بطريقة تثري  يسهل عىل الطالب إكامل الفراغ،
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 : مثال
،وأول .....................سورة،وكل سورة تتكون من عدد مـن ........ يتكون القرآن الكريم من 

 ...........سورة نزلت يف القرآن الكريم هي سورة
 
 : ـ أساليب تقويم الجانب املهاري2

زو بتحديـدها يف وهي تقيس قدرة املتعلم يف عدد من املهارات املختلفة ،قام فرانك سبار
 :االختبارات التالية

وتتطلب من الطالب ذكر أسامء بعض الشخصيات أو األشياء التي يتعرف : ـ اختبارات التعرف
 .عليها

 .وهي االختبارات التي يطلب فيها من الطالب أداء عمل معني :ـ اختبارات األداء
 .  مثل التالوة بقراءات مختلفةويطلب فيها من الطالب القيام بأداء مهارة: ـ اختبارات اإلبداع

 

 : ـ أساليب تقويم الجانب الوجداين3
ويقصد بالجانب الوجداين االتجاهات وامليول واالهتاممـات املختلفـة لـدى املتعلمني،وهـو 
مـن أكـرث الجوانـب إـهـامالً يف القيـاس والتقويم،بـالرغم مـن خطورـتـه يف الكشـف عـن شخـصـية 

 .الطالب
 

 : ما ييل اللغة العربيةالوجداين ال سيام يف مجال تدريسومن أساليب تقويم املجال 

 :ـ مقاييس االتجاه1
ـادة  ـو اـمل ـة أو نـح ـة الدينـي ـاتهم املختلـف ـالب وتوجـه ـات الـط ـن اتجاـه ـي تكشــف ـع وـه
املتعلمة،وهي تقيس مدى قبول الشخص أو رفضه لهذه املوضوعات أو مدى تأييـده أو معارضـته 

 .  لها
 :ـ االستبانات2

نوع عن غريه يف أنه يتيح الفرصة لجمع أكرب عدد مـن اآلراء حـول ويختلف هذا ال
ًومن أنواعه االستبيان املفتوح، ويتضمن عـددا .موضوع معني ،وال يستغرق إال فرتة وجيزة

من األسئلة ويرتك الفرد الذي يطبق االستبيان الحرية الكاملة يف اختيار اإلجابة التي تبدو 
 فيه يعطى لكل سـؤال إجابـة لهـا عـدة احـتامالت بحيـث واالستبيان املغلق و .مناسبة له
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يتم االختبار ،وهناك االستبيان املصور ويقدم عـىل هيئـة مجموعـة مـن الصـور والرسـوم ويصـلح 
 .لألطفال صغار السن أو األميني

 

 :ومن خصائص االستبيان الجيد
 .ـ أن يدور حول موضوع له أهمية كربى

 .ـ أن تتميز األسئلة بالدقة والوضوح
 .ًـ أن يكون موجزا بحيث ال يؤدي إىل امللل 

ـ أن تكون أسـئلة االسـتبيان يف صـورة مجموعـات متتابعة،تـدور أسـئلة كـل مجموعـة حـول 
 . موضوع معني، أو مجال محدد

 

 :ـ بطاقات املالحظة3
ًوتعترب وسيلة مهمة نظرا ملا لها من طابع خاص مييزها عن بقية الوسائل، إذ أنها تلقي       

 .ضوء واالهتامم عىل أفعال املتعلم وليس عىل أقوالهال
 : وتتلخص إجراءات املالحظة يف النقاط اآلتية 

 .أ ـ تحديد السلوك املالحظ
 . ب ـ إعداد دليل املالحظة

 .ج ـ اختيار عينات سلوكية ممثلة للمالحظة
 . د ـ إعداد بطاقة املالحظة

 . هـ ـ عملية املالحظة
 . حظةو ـ التأكد من صدق املال

 . ز ـ تسجيل بيانات املالحظة
 . ح ـ التفسري

وميكن للباحث أن يستخدم أكرث من أداة لجمع املعلومـات باملالحظـة، ولعـل أهمهـا مـا 
 : ييل

 .أ ـ قوائم الشطب 
 . ب ـ  مقاييس التقدير 

 . ج ـ السجالت واليوميات
 . د ـ مقاييس العالقات السوسيوميرتية
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